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Vrijdag 23 oktober 2020 

AGENDA 

10 november  Voor altijd jong (gr. 7/8) 
18 november  19.00 uur AC 
   20.00 uur MR 
24 november  Schrijver in de bieb (groep 7 & 8) 

5 GELIJKE DAGEN MODEL 2021-2022 

In het schooljaar 2021-2022 gaat er voor de groepen 1 en 2 wat veranderen qua 
schooltijden. De leerlingen van groep 1 zijn dan op vrijdag de hele dag vrij. De leer-
lingen van groep 2 gaan dan op vrijdag tot 12.00 uur naar school. De andere dagen, 
ook de woensdag, gaan de kinderen gewoon tot 14.15 uur naar school. We hebben 
hiervoor gekozen, omdat de jonge kinderen aan het eind van de 
week veel vermoeider zijn. De MR heeft hiermee ingestemd. 

VOOR ALTIJD JONG 

Afgelopen week hebben de kinderen van groep 4 een kleine at-
tentie verstuurd naar de ouderen van ons project voor altijd 
jong. Zodat ze tijdens een kopje thee nog een keer naar onze 
gezamenlijke momenten terug kunnen denken. 

CORONA 

In de bijlage treft u de beslisboom voor de basisschool vanuit het RIVM. Mocht u niet 
weten of uw kind naar school mag, dan kunt u de beslisboom gebruiken om te chec-
ken wat wel en niet kan.  
Mocht uw kind in quarantaine moeten, omdat hij/zij COVID-19 heeft of in aanraking 
is gekomen met iemand die COVID-19 heeft, dan gaan we met u in gesprek over wat 
er mogelijk is qua thuisonderwijs.  
 
Aangezien de maatregelen zijn aangescherpt rondom corona willen we u ook dringend 
verzoeken om bij het halen en brengen van de kinderen de 1,5 meter afstand tussen 
volwassenen aan te houden.  

ACTIVITEITEN 

Zoals u in de vorige mailing heeft vernomen, hebben we als gezamenlijke scholen in 
de MFA er voor gekozen om het lopen met Sint Maarten niet te stimuleren, vanwege 
de evt. verspreiding van het coronavirus. 
Wat betreft de andere activiteiten rondom de feestdagen zijn we nog druk bezig wat 
wel en wat niet kan. We kunnen in ieder geval melden, dat we er vanuit gaan dat het 
Sinterklaasfeest op school doorgaat. Natuurlijk wel op een andere manier dan voor-
gaande jaren. Maar u snapt dat alles in deze tijd onder voorbehoud is. Zodra er meer 
informatie bekend is, dan hoort u het van ons. 
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De nieuwsbrief verschijnt 
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JARIGEN 

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

Merle, Tijn, Brian, An-
nelie, Nynke, Sumayya, 
Thijs, Robin, Romée, 
Mats, Hannah, Olivia, 
Hadia, Bas, Rens, Morris 
en Thim. 

Alvast een fijne verjaar-
dag! 

OUDERBIJDRAGE 

Volgende week 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 eerste termijn wordt volgende week afgeschreven. De tweede termijn wordt afge-
schreven in de maand maart. Het machtigingskenmerk is gelijk aan uw lidnummer en 
onze incassant ID is NL64ZZZ040794450000 en onze incassantnaam is Stichting Der-
dengelden o.b.s. de Meander. 
 
Ouders, die geen machtiging hebben afgegeven worden vriendelijk verzocht het eerste 
deel van de ouderbijdrage vóór 15 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 Margreet Almoes 
(penningmeester.ac.demeander@gmail.com).  
 
In bovenstaand overzicht kunt u aflezen om welke bedragen het dit jaar gaat. De ouder-
bijdrage 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 Margreet Almoes (penningmeester.ac.demeander@gmail.com). 

ALLE KINDEREN MOGEN MEEDOEN  

In Nederland leeft 1 op de 12 kinderen in armoede. Deze kinderen kunnen om financi-
ële redenen niet meedoen aan activiteiten die voor hun leeftijdsgenootjes heel normaal 
zijn. Zij staan vaak letterlijk aan de zijlijn.  
Ouders kunnen op verschillende manieren voor hun kind een ondersteuningsaanvraag 
doen. Dit kan via de website “Meedoen in Borger-Odoorn”. Via Sociale teams Borger-
Odoorn 0800 2009 kunt u er achter komen of u hiervoor in aanmerking komt. Andere 
mogelijkheden zijn:  
-Wil je kind sporten of meedoen aan culturele activiteiten?  
Ga naar https://jeugdfondssportencultuur.nl/voor-wie/voor-ouders/ of neem contact 
op met de intermediair van de scholen: g. toussain@opoborger-odoorn.nl.  
-Wil je kind zijn of haar verjaardag vieren? Ga naar: 
 https://www.stichtingjarigejob.nl/contact/   

PAUZE CONSUMPTIE 

We vinden het belangrijk dat kinderen op school een gezonde versnapering nuttigen. 
De schoolregel voor pauze-consumpties is:  
Op dinsdag, woensdag en donderdag nemen kinderen groente of fruit en drinken mee 
naar school.  
Op maandag en vrijdag nemen kinderen een gezonde consumptie mee. Dat kan groen-
te, fruit of brood zijn of een versnapering die niet erg vet of zoet is. 
We merken de laatste tijd dat niet iedereen hier meer goed aan denkt, vandaar nog 
even deze reminder. 
 
Met vriendelijke groet, mede namens het team, 
Roelien Hoogeveen 
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groep 3 


