
 

             Sauwerd, 12-09-2019 
Weekbrief           Week 37 

 
Veel plezier met het lezen van de weekbrief. 

 
Hartelijke groet: 

 
Thea Bouma 
 

Heugelijk nieuws. 
 

Vorige week stond er in de personeelskamer een kaart + een blik vol met 
chocola. Op de kaart stond de volgende tekst: 
Eet maar lekker op! 
Dan ben ik straks niet de enige met een dikke buik ☺ 
      Groetjes Selma. 
 
Wat een mooie verrassing! 
Selma, Edo en Renske, van harte gefelicteerd met de zwangerschap! 
We wensen jullie een fijne en voorspoedige tijd toe. 
 

Selma, de Twixen, Bounty’s en Marsen etc. waren erg lekker. In mum van tijd was het hele 
blik leeg!  
 

Nieuwe leerlingen. 
 

Vanaf aanstaande dinsdag, 17 september, komen Irés Brouwer en haar zusje Eva bij ons op 

school. Irés komt in groep 5 en Eva in groep 1.  
Irés en Eva, we wensen jullie een fijne en leerzame tijd toe op CBS De Meander. 
 

 
 

 

 



(on)bekende gezichten. 
 

Vanaf maandag, 9 september, is Mirthe Kamstra gestart met haar stage in groep 3/4. Zij zal 
dit schooljaar op maandag en dinsdag aanwezig zijn op school. 
Op een later tijdstip zal zij zichzelf nog voorstellen in de weekbrief. 
 
Joyce de Graaf is sinds woensdag 11 september ook weer op De Meander aan het werk.  
Zij begeleidt op maandag- en vrijdagochtend een leerling/leerlingen. 
 

Germa Zwakenberg zal haar LIO stage in groep 1/2 lopen. De eerste periode doet zij een 
onderzoek en vanaf februari 2020 zal zij enkele dagen per week voor de groep staan. 
 

Nieuwe pauzetijden. 
 
We zijn deze week gestart met een aanpassing in de pauzetijden. We constateerden dat er 

veel kinderen tegelijkertijd op het plein aan het spelen waren. De jongste kleuters werden 
o.a. snel over het hoofd gezien door de spelende leerlingen. 

De groepen 1-4 hebben nu van 10.00-10.15 u pauze. De groepen 5-8 van 10.15-10.30 u. 
Van 12.00-12.15 u gaan de leerlingen van groep 1-4 nogmaals naar buiten.  

De leerlingen van de groepen 5-8 een kwartier later. 
Dit zorgt voor meer rust, overzicht en spelplezier in de pauze. 

 

Reminder: informatiemiddag. 
 

Donderdagmiddag 19 september van 17.00-18.00 u  is de informatiemiddag. Uw kind(eren) 
kan/kunnen deze middag hun plekje in de groep laten zien. Zij vertellen wat ze doen in de 

klas en kunnen de materialen laten zien. 
Mocht u vragen hebben, dan zijn de leerkrachten aanwezig om deze te beantwoorden.  

 
We hopen u en uw kind(eren) allemaal te mogen verwelkomen. 
 

Inzamelacties voor het plein. 
 
De leerlingen zijn druk in de weer met de flessenactie.  

s ’Ochtends kom ik al skelters met aanhangers tegen volgeladen met lege flessen. Super! 
Aan het begin van de dag worden alle flessen in de bulk-zakken gedaan. Teun meldde al dat 

we miljonair werden. 
We gaan dus nog even door met de actie!   

 
 

 
 
 

 
 

 



 
 
 

Nieuws uit groep 5/6. 
 

Ik vind het goed dat we eerst gewoon inkomen bij de eerste week op school. Natuurlijk gaan 

we niet alleen maar dingen om in te komen doen, maar we moeten niet echt overladen 
worden met werk en gelukkig doen ze dat ook niet. 

van Teije    
 

Het is nog wat wenen in groep 6, maar het gaat wel goed. 
De eerste week was rustig maar nu is het best wel druk en moeten we meer doen. 

van Marian en Dianthe.    
  

Eerst vond ik het wennen dat ik nu groep 6 ben maar wij hebben het in groep 5 en 6 naar 
onze zin en het is hartstikke leuk en geweldig. Ik vind de groep top.  

    van Lieke  
 
Wij vinden het leuk in groep 5 en het gaat geweldig. We doen leuke dingen in groep 5/6 het 
zijn leuke juffen. Het is rustig de in de eerste paar weken.     

van Nuftalem en Machteld                                                                                                                        
 

Bijlagen. 
 

 

 

- Uitnodiging informatieavond Thuishuis “Klein is fijn”.  

 

Kalender 
 

woensdag 18 september Informatieavond Thuishuis ”Klein maar fijn” van 

20.00-21.00 u . 
Donderdag 19 september   Informatiemiddag van 17.00-18.00 u 

Woensdag 25 - vrijdag 27 september Kamp groep 7/8. 
Woensdag 2 - zaterdag 13 oktober Kinderboekenweek. 
Woensdag 9 oktober VCPO dag, de leerlingen zijn vrij. 
Woensdag 16 oktober Fancy Fair. 
Maandag 21 t/m vrijdag 25 oktober Herfstvakantie. 


