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AGENDA 

11 november   Sint Maarten 
16 november  20.00uur MR vergadering 
17 november  Schrijver in de bieb (groep 7 & 8) 
24 november   19.30 uur AC vergadering 
3 december  Sinterklaasviering 

WELKOM 

De komende periode komt Adam bij ons op school. Wij wensen je 
veel plezier! 

MAATREGELEN CORONA 

In de bijlage van dit bericht zit ook een brief vanuit ons bestuur over de coronamaat-
regelen. Aangezien wij in een MFA zitten gelden deze regels voor onze school. Het kan 
zo zijn dat in het dorpshuis (dus als u via de hoofdingang komt) andere regels gaan 
gelden. 

JUF ANGELA 

Het bevallingsverlof van juf Angela zit er op. Ze zal vanaf aankomende week weer 
werken in groep 1. Juf Inge zal dan op maandag en dinsdag er zijn en juf Angela op de 
woensdag en donderdag. 

SINTERKLAAS 

Aangezien 5 december dit schooljaar op een zondag valt, vieren we Sinterklaas op vrij-
dag 3 december. De kinderen van groep 1 zijn op deze dag van harte welkom om van 
8.30 uur tot 10.00 uur op school te komen. Voor de andere groepen gelden de norma-
le schooltijden van de vrijdag. Hoe we deze dag precies gaan invullen is nog een beetje 
afhankelijk van de maatregelen rondom corona. Maar dat we er een mooi feest van 
maken staat vast.  

AC (ACTIVITEITENCOMMISSIE) 

Bij de AC hebben we een aantal nieuwe leden mogen verwelkomen. Albertine Sikkens 
is de nieuwe penningmeester geworden. De komende periode wordt ze ingewerkt 
door  Margreet Almoes. Margreet alvast bedankt voor je inzet de afgelopen jaren! 
Verder zijn Yasmin Sayed Taha, Dineke Hulshof en Marjon Lingbeek als nieuwe leden 
bij de AC gekomen. Welkom allemaal. 

FINANCIËN 

Normaal gesproken hebben we jaarlijks een algemene ouderavond waar ook de jaar-
stukken besproken worden. Ook dit jaar zal dit nog niet doorgaan. In de bijlage vindt 
u het jaarverslag van de MR. De financiële stukken van Stichting Derdengelden 
(ouderbijdrage) liggen vanaf 15 november klaar op mijn kantoor. Als u deze wilt in-
zien dan bent u van harte welkom vanaf 15 november t/m 1 december.  

Voorlezen tijdens de  
Kinderboekenweek 

groep 1 en 8 
 
 

 

IN DIT NUMMER 

Agenda ................................ 1 

Welkom .............................. 1 

Maatregelen corona ........... 1 

Juf Angela ........................... 1 

Sinterklaas .......................... 1 

Ac  ....................................... 1 

Financiën ............................ 1 

Schrijver in de bieb ............ 2 

Ouderbijdrage .................... 2 

Brainstormavond ............... 2 

Ontwikkeling ...................... 3 

 

De nieuwsbrief verschijnt 
eens per maand.  

Wanneer daar aanleiding 
toe is ontvangt u een extra 
nieuwsbrief.  

De volgende reguliere  
nieuwsbrief verschijnt begin 
december. 

 

OBS De Meander,  
Molenstraat 3b,  
9531 CH Borger,  
0599-234690,  

obs-demeander@opoborger-
odoorn.nl   

Schoolleider: Roelien 
Hoogeveen, aanwezig: maandag 

t/m vrijdag  
06-26070873  

roelien.hoogeveen@opoborger-
odoorn.nl 

1 

mailto:%20obs-grollemanschool.nl@opoborger-odoorn.nl
mailto:%20obs-grollemanschool.nl@opoborger-odoorn.nl


 

JARIGEN 

In de vorige/komende peri-
ode  waren/zijn de volgende 
leerlingen/ leerkrachten 
jarig: 

Annelie. Nynke, Sumayya, 
Mohamad, Robin, Mats, Ad-
am, Hannah, Hadia, Rens, 
Morris, Dinand, Thim en juf 
Renee. 

Alvast een fijne verjaardag! 

 

SCHRIJVER IN DE BIEB 

Voor de groepen 7 & 8 komt Arend van Dam bij ons op 
school. Hij heeft heel veel kinderboeken geschreven.  Veel 
van zijn boeken gaan over geschiedenis of over verschillen-
de weetjes verhalend verteld. Wij gebruiken op school ook 
vaak teksten uit zijn boeken voor de lessen close reading. 
De kinderen zijn in de klas al druk bezig met het lezen van 
zijn boeken, zodat ze helemaal voorbereid zijn voor zijn be-
zoek.  

OUDERBIJDRAGE 

15 november zal de eerste termijn van de ouderbijdrage worden afgeschreven bij ou-
ders die een machtiging hebben afgegeven aan Stichting Derdengelden van o.b.s. De 
Meander. De Stichting Derdengelden bestaat uit een ouder van de AC, een ouder van 
de MR en de schoolleider. Zij beheren het geld en verantwoorden de uitgaven. 
 
De ouderbijdrage wordt jaarlijks in 2 delen geïncasseerd: 
voor groep 1 en 2:           2x                   € 31,25 
voor groep 3, 4, 5 en 6: 2x                   € 33,75 
voor groep 7:   2x                   € 51,25 
voor groep 8 :    2x                   € 53,75 
 
De tweede termijn wordt afgeschreven in de maand maart. Het machtigingskenmerk 
is gelijk aan uw lidnummer en onze incassant ID is NL64ZZZ040794450000 en onze 
incassantnaam is Stichting Derdengelden o.b.s. de Meander. 
 
Ouders, die geen machtiging hebben afgegeven worden vriendelijk verzocht het eerste 
deel van de ouderbijdrage vóór 20 november over te maken op: IBAN NL75 RABO 
0309 2171 48, t.n.v. OBS de Meander / Activiteitencommissie o.v.v. de naam en de 
groep van het kind. 
Mocht u toch graag een machtiging afgeven, dan kan dat door bijgevoegd formulier bij 
Roelien in te leveren of te mailen naar Albertine Sikkens 
(penningmeester.ac.demeander@gmail.com).  
 
In bovenstaand overzicht kunt u aflezen om welke bedragen het dit jaar gaat. De ou-
derbijdrage is vastgesteld door de Stichting Derdengelden. Zij doet dit in overleg met 
de AC en de MR. 
Indien u vragen heeft over de ouderbijdrage, dan kunt u contact opnemen 
met Albertine Sikkens (penningmeester.ac.demeander@gmail.com). 

BRAINSTORMAVOND 

Vanuit de brainstormavond over hoe kunnen we bijdragen aan elkaars ontwikkeling 
op het gebied van de Nederlandse taal of evt een ander gebied is naar voren gekomen 
dat ontmoeten, in gesprek zijn met elkaar erg belangrijk is.  We zijn met de aanwezi-
gen gaan kijken hoe we de ontmoetingen kunnen vergroten en makkelijker te laten 
verlopen. Voor NT-2 ouders (ouders die Nederlands als 2e taal hebben) is het soms 
lastig om op andere ouders af te lopen. We hebben de volgende ideeën bedacht: 
 als school deze ouders wat explicieter vragen om deel te nemen aan activiteiten en 

daar waar kan ouders aan elkaar te koppelen.  
 Een groepje ouders gaat met elkaar wandelen om zo de ontmoetingen van NT2 

ouders te vergroten. Contactpersonen zijn Jella Hermelink, moeder van Floyd, 
Jim en Quinten en Yasmin Sayed Taha, moeder van Ghazal en Ahmad.  

 
 
 
 
 
 
 

“Worden wat je wil” 

Kinderboekenweek 

Groep 2 



ONTWIKKELING 

Niet alleen de leerlingen zijn bij ons in ontwikkeling, ook wij als school/ team zijn continu in ontwikkeling. Elke 
keer kijken we waar we onszelf of ons onderwijs in kunnen verbeteren. Soms komt het dan voor dat er iemand bij 
ons in de klas komt filmen. Bijv. bij een close readingles, zodat we  met elkaar de les terug kunnen kijken en hier de 
tips en tops uit kunnen halen. Deze filmbeelden worden uitsluitend door ons gebruikt en niet door derden. Mocht u 
bezwaar hebben dat uw kind op deze filmbeelden terecht komt, zou u dit dan door willen geven aan de leerkracht of 
aan mij? 
 
Met vriendelijke groet, mede namens het team, 
Roelien Hoogeveen 
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Excursie Drents Archief 
Groep 6 


