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AGENDA 

30 september  19.30 uur AC vergadering 
1, 8 okt.  Schoolzwemmen groep 7/8 
1, 3 en 4 oktober Screening schoolarts groep 7 
2 oktober  Start Kinderboekenweek “Reis je mee?” 
3 oktober   20.00 uur GMR 
4 oktober  Screening logopedist groep 1 en 2 
8 oktober  Voor altijd jong (groep 6) 
11 oktober  Open dag (8.30—10.00 uur) 
15 oktober  13.00—15.00 uur workshop Yorneo (groep 7/8) 
17 oktober  fietscontrole (groep 5 t/m 8) 
18 oktober  Voorstelling Esdal (groep 8) 
   13.45—14.15 uur afsluiting Kinderboekenweek 
21—25 oktober Herfstvakantie 
29 oktober   Voor altijd jong (groep 2) 
29 okt., 5, 12 nov. Schoolzwemmen groep 7 
 

WELKOM 

Onlangs hebben we Sumayya welkom geheten op school. 
We wensen je veel plezier bij ons op school! 

AFSCHEID MEESTER LEON 

Na twee jaar met veel plezier gewerkt te hebben in de ge-
meente Borger – Odoorn als combi coach heb ik de keuze 
gemaakt dichter bij huis te gaan werken. Per 1 september zal ik in dienst treden 
bij Welzijnsgroep Tinten als buurtwerker sport in de gemeente de Fryske Mar-
ren. Graag wil ik iedereen met wie ik samen heb gewerkt ontzettend bedanken 
voor de fijne samenwerking en de leuke tijd! 

EVEN VOORSTELLEN 

Mijn naam is Gerard-Jan Booij, de nieuwe combi-
coach van de gemeente Borger-Odoorn. Vanaf 1 ok-
tober verzorg ik op maandag en woensdag de gym-
lessen in Borger. Naast de gymlessen ga ik ook 
sportfeesten, MRT lessen en sporttoernooien orga-
niseren.  
In mijn vrije tijd vind ik het leuk om te voetballen, 
mountainbiken en om te zwemmen.  
Als je het leuk vindt, kom dan gerust eens kijken 
tijdens een van de gymlessen, je bent van harte wel-
kom! 
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JARIGEN 

In de komende periode  
zijn de volgende leer-
lingen/ juffen jarig: 

Iris, Givano, Toine, Sem, 
Floyd, Lieke, Maartje, juf 
Jessica, Sam, Mart, Merle 
en Tijn. 

Alvast een fijne verjaar-
dag! 

GOUDEN WEKEN 

De periode tot aan de herfstvakantie staat bij ons in het teken van de “Gouden Weken”.  
De Gouden Weken worden ingezet om het goud dat we in handen hebben, de interactie 
tussen de leerkracht en de leerlingen, te smeden en te kneden zodat er een fijne sfeer in 
de groep heerst; een heel schooljaar lang. Het accent ligt dan op groepsvormende activi-
teiten en afspraken maken met elkaar. Tijdens deze Gouden Weken komen ook de 
schoolregels aan bod. De afgelopen weken en de komende weken zullen we dan ook extra 
aandacht besteden aan de laatste 3 regels:  
 

In de klas en in de hal, rustig doen we overal 
Ik ben voorzichtig met mijn spullen en die van anderen 

Zeg ik: “Stop!”.  Hou dan op! 
 

SCREENINGEN 

De komende tijd komt de schoolarts en de logopedist screeningen uitvoeren in groep 7 
(schoolarts) en groep 1 en 2 (logopedist). Als het goed is hebben de ouders / verzorgers 
een vragenlijst via het Mijn Kinddossier gehad./ ingevuld. 

KINDERBOEKENWEEK 

De Kinderboekenweek is dit jaar van 2 t/m 13 oktober en heeft als titel; ‘Reis mee!  en 
natuurlijk doet onze school mee met dit leuke thema! In een centrale opening  op 2 
oktober start het team de Kinderboekenweek, samen met alle leerlingen, door iets te 
vertellen aan de hand van een voorwerp, souvenier, foto of wat dan ook van een reis die 
zij gemaakt hebben. Ook alle leerlingen mogen iets meenemen op deze dag van een reis 
(-je) of uitstapje die zij zélf gemaakt hebben en dat wordt dan na de centrale opening in 
de eigen groep besproken. Alle klassen ‘reizen’ vervolgens  naar een land op de wereld en 
dat land staat dan centraal tijdens de KBW en ook nog de week erna  in de 
desbetreffende groep. De reizen in de diverse groepen gaan van Nederland naar 
Engeland, Frankrijk, Spanje, Brazilië en Amerika. Op vrijdag 18 oktober sluiten we de 
Kinderboekenweek af met een inloop voor alle ouders, opa’s en oma’s en andere 
belangstellenden om te kijken wat er gedaan, gemaakt, geleerd en gereisd is in de 
verschillende groepen. U bent allen van harte welkom van 13.45 – 14.15 uur! 

MEDEZEGGENSCHAPSRAAD 

Er komen twee plekken vrij in de oudergeleding van de medezeggenschapsraad (MR), 
waaronder de positie van voorzitter. Daarom zijn wij op zoek naar twee enthousiaste ou-
ders die een actieve bijdrage willen leveren aan de medezeggenschapsraad van OBS de 
Meander. Wil jij je inzetten voor de school? Maak dat dan voor vrijdag 12 oktober ken-
baar bij een van de MR-leden of Roelien. Heb je verder nog vragen of wil je meer infor-
matie? Stel ze dan gerust aan de MR-leden.  
 
Namens de medezeggenschapsraad, 
Jolanda Sagel (06-45468308)   Linette Wiekema 
Martine van Os (06-18882950)  Kim Venema  
Erwin Smit (06-53668045)    Renee Hilgen  
(allen oudergeleding)    (allen personeelsgeleding)  
 

OPEN DAG 

Op vrijdag 11 oktober houden we een open dag. Iedereen is welkom om te kijken hoe we 
ons onderwijs vorm geven. Ouders, opa’s en oma’s en andere belangstellenden. Mocht u 
in uw omgeving mensen kennen die een kind hebben van 2 à 3 jaar, dan kunt u hen mis-
schien ook tippen om een keer naar de Meander te komen kijken.  
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Thema muziek—groep 1 



 

WORKSHOP YORNEO 

Groep 7/8 heeft een uitnodiging gehad van Yorneo om een workshop bij te wonen van een urotherapeut en een 
kinderarts. Deze workshop heet Viespeuken! 
  
Poep stinkt! Maar waarom eigenlijk? Kun je poep meer of minder laten stinken? En hoe komt dat dan? 
Is poep eigenlijk wel echt zo vies? Zou het niet een veel groter probleem zijn als je helemaal niet kon poepen? 
Tijdens de workshop kun je  alles leren over poepen en krijg je antwoord op al deze en nog veel meer vragen. 
Enneh…als je het over poepen gaat hebben, dan moet je het natuurlijk ook over plassen hebben. Want poep en 
plas, die horen bij elkaar! Of toch niet?  
  

FIETSCONTROLE 

Donderdag 17 oktober hebben we fietscontrole voor de groepen 5 t/m 8. VVN komt dan de fietsen van de kinderen 
controleren. Alle kinderen van groep 5 t/m 8 moeten dan hun fiets meenemen. Verder hebben we nog 3 ouders 
nodig die komen assisteren. Dit assisteren houdt in dat je bijhoudt wat er aan de fiets mankeert of dat hij oké is. 
Wie o wie wil ons helpen?  

WIE HEEFT…. 

 Zijn er ook ouders die tanken bij de Total? Mochten jullie zegels over hebben, dan hebben wij er als school wel 
belang bij. Je kunt nl. zegels sparen voor kinderboeken. En wij zouden graag onze collectie wat uitbreiden. 

 Heeft u misschien thuis nog oude tijdschriften die u niet meer inkijkt? Zouden wij deze als school dan mogen 
gebruiken? 

 
Met vriendelijke groet, mede namens het team, 
Roelien Hoogeveen 
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Thema Spanje—groep 6 

Werken als Gaudi 


