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AGENDA 

24 september  Laatste inleverdag e-waste 
28 september  Opening watertappunt 
30 september  Start Kinderboekenweek ‘En toen?’ 
1 oktober  20.00 uur GMR 
12—16 oktober  Start herfstvakantie 
20 oktober  Voor altijd jong (groep 4) 
22 oktober   Fietsenkeuring (groep 5 t/m 8) 

WELKOM 

De komende periode starten Sem en Niek bij ons op school. We 

wensen jullie veel plezier! 

CORONA 

Zoals u vast heeft vernomen zijn de coronamaatregelen voor kinderen in het basison-
derwijs wat veranderd. Even de feiten op een rijtje: 
 Heeft uw kind verkoudheidsklachten (zoals loopneus, neusverkoudheid, niezen of 

keelpijn), of bekende hooikoortsklachten, dan mag hij of zij naar de basisschool.   
 Dit geldt niet als uw kind een nauw contact is van iemand die corona heeft. Of als 

uw kind bij iemand woont die koorts heeft of benauwd is.  Dan moet hij of zij 
thuisblijven. 

 Heeft uw kind andere klachten, die bij COVID-19 kunnen passen, zoals koorts, 
benauwdheid of (meer dan incidenteel) hoesten,  dan moet hij of zij thuisblijven 
tot de klachten 24 uur over zijn.  

 weer aanwezig zal zijn.  
 
Doordat we het belangrijk vinden om goed te ventileren in de groepen, kan het voor-
komen dat de kinderen het wat frisser vinden op school. Wellicht is het handig om uw 
kind een extra vest mee te geven die ze evt. aan kunnen doen.  
 
V.w.b. traktaties blijft gewoon gelden dat het een voorverpakte traktatie moet zijn. We 
snappen dat dat niet altijd leuk is, maar we hebben ons aan deze regels te houden. 

OPENING WATERTAPPUNT 

Aan de kant van de sporthal heeft de gemeente i.s.m. de WMD een watertappunt ge-
plaatst. Aanstaande maandag wordt deze feestelijk geopend door een delegatie kin-
deren van alle drie de scholen. De wethouder en een speler van FC Emmen zullen 
hierbij aanwezig zijn.  
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Onderzoekend leren:  

Hoe ontstaan bergen, vul-

kanen en aardbevingen? 
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JARIGEN 

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

Marit, Daan, Iris, Givano, 
Toine, Sem, Jasper, 
Floyd, Lieke, Mayra, 
Maartje, Freek, Sam, 
Mart, Merle en Tijn. 

Alvast een fijne verjaar-
dag! 

ZIEKTE LEERKRACHTEN 

U zult begrijpen dat we in deze tijd sneller vervanging nodig zijn. Want als een leer-
kracht een verkoudheid heeft, dan mag hij of zij niet werken. Gelukkig mogen we nu 
versneld een coronatest doen, dus gaan we er vanuit dat we bij verkoudheidsklachten 
gauw weer aan het werk zijn. Is er een leerkracht ziek, dan doen we er alles aan om 
voor vervanging te zorgen. We merken wel dat dit steeds lastiger wordt. Daarom de 
volgende stappen als we geen vervanging meer hebben. 
 De eerste dag vangen we de leerlingen op, verdeeld over de andere groepen. Bij de 

leerlingen is al bekend waar ze dan naar toe gaan.  
 Vóór 14.15 uur zullen we aangeven of de kinderen van die groep de volgende dag 

thuis moeten blijven. Ze krijgen dan schoolwerk mee. 
 Alle leerkrachten zetten wekelijks de weektaak al in Classroom, de leerlingen kun-

nen van daaruit dan gaan werken.  
 Dagelijks zullen we u op de hoogte houden of de leerkracht de daaropvolgende dag  

weer aanwezig is of dat de kinderen nog een dag thuis moeten werken.  
 Mocht u absoluut geen opvang kunnen regelen voor uw kind dan vangen we uw 

kind op school op.  

OBS DE MEANDER MAAKT 
BORGER E-WASTE VRIJ! 

Met nog een paar dagen te gaan, wordt 
het een spannende race tussen de scho-
len die meedoen aan de E-Waste Race. 
Zo ook voor onze school, OBS de Mean-
der uit Borger. Op het moment van 
schrijven zijn we met groep 8 in de weke-
lijkse tussenstand uitgekomen op de 2e 
plaats. Wat zou het gaaf zijn als ons en-
thousiasme en harde werken beloond 
wordt met de overwinning!  
Bij de E-Waste Race gaat het om het in-
zamelen van klein elektronisch afval, zo-
dat de grondstoffen teruggebracht kun-
nen worden in de kringloop. Zo lopen we 
minder het risico dat deze grondstoffen 
verloren gaan en op verkeerde plekken 
terecht komen. 
Onze inzamelwoede werd ook opgemerkt 
door een ondernemer uit het dorp. Nor-
maal gesproken kunnen daar ook spullen 
ingeleverd worden, maar het was daar de afgelopen weken wel erg rustig. Om ons al-
vast te belonen voor onze hulp bij het inzamelen van dit elektronisch afval, werden wij 
verrast met handdoekjes met daarop een beker met de tekst “Recycle Kampioen”. Dit 
gebaar werd door de school zeer gewaardeerd! We voelen ons dus al wel een klein beet-
je kampioen…  
WIE HELPT ONS NAAR DE OVERWINNING?  HET BESPAART U EEN RITJE NAAR 
DE MILIEUSTRAAT! LEVER UW SPULLEN UITERLIJK DONDERDAG 24 SEPTEM-
BER IN BIJ OBS DE MEANDER IN BORGER. 

KINDERBOEKENWEEK ‘EN TOEN?’ 

Op woensdag 30 september hebben we een centrale opening rondom de Kinderboe-
kenweek. Deze keer is het thema ‘En toen..?’ Het gaat over geschiedenis. Helaas kun-
nen we dit jaar geen afsluiting verzorgen samen met de ouders, dat vinden we erg jam-
mer. Wel zullen we het met de kinderen afsluiten. 
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Thema kriebelbeestjes 



NIEUWS VANUIT DE MR 

Aangezien de algemene informatieavond niet door gaat dit jaar heeft de MR er voor gekozen om hun jaarverslag 
met u te delen. Het jaarverslag zit als bijlage bij de mail. Mocht u hierover nog vragen hebben, dan kunt u altijd bij 
één van de MR-leden terecht. 

NIEUWS VANUIT DE AC 

Vanuit de AC wordt de begroting van de oudergelden altijd besproken tijdens de informatieavond. Dit jaar hebben 
we er voor gekozen om verslag te doen in de MR-vergadering. Dit heeft Margreet, penningmeester van de AC, af-
gelopen week gedaan. De MR heeft hier haar goedkeuring aan gegeven. Tevens vindt er een kascontrole plaats en 
kan u de begroting als ouder in zien. Mocht u graag de begroting inzien, dan kunt u een afspraak met Margreet en 
mij maken op een woensdag, zodat Margreet de begroting kan toelichten. De afspraak kunt u maken via 
r.hoogeveen@opoborger-odoorn.nl of via penningmeester.ac.demeander@gmail.com.  

STAGIAIRES 

Ook dit schooljaar zullen er stagiaires in onze school lopen. Sander Boekholt, 3e jaars PABO, loopt het 1e half jaar 
in groep 6 mee.  En later zullen er nog twee 1e jaars stagiaires mee gaan lopen.  

YOOP 

We zetten op school al een aantal jaren YOOP in. Wat is YOOP? D.m.v. YOOP (Yorneo Ondersteuning Onderwijs 
Professionals) krijgen we als leerkrachten extra inzicht in het omgaan met ingewikkelde groepsprocessen in de 
klas. Het helpt ons een positief basisklimaat te stimuleren. We zetten dit preventief in. Ze kijken wat al goed werkt 
en denken mee in wat de leerkracht nog meer kan doen aan de hand van observaties om zo tot een optimale 
(sociale) ontwikkeling te komen. De YOOP-medewerker komt in ieder geval 1 keer per jaar in elke groep kijken. Dit 
doen we na de herfstvakantie, zodat we zelf al een aardig beeld hebben opgebouwd van de groep en een specifieke 
observatievraag mee kunnen geven. Op aanvraag van de leerkracht kan het zo zijn, dat ze vaker ingezet wordt.  

FIETSENKEURING 

22 oktober is de fietsenkeuring voor groep 5 t/m 8. De kinderen krijgen binnenkort 
een folder mee wat er precies gecontroleerd wordt.  

VOOR ALTIJD JONG 

Helaas kunnen we de ouderen van ons project “Voor altijd jong” niet uitnodigen in de 
groepen. Voor ons jammer, maar natuurlijk helemaal voor de ouderen. Daarom heeft 
groep 8 een kleinigheidje bezorgd om te laten zien dat we toch aan ze denken. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Met vriendelijke groet, mede namens het team, 
Roelien Hoogeveen 
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Het tekenen van cirkels, driehoeken, vierkan-

ten en ovalen 


