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   Voorwoord 
Beste ouder(s), verzorger(s),  
 
Voor u ligt de kalender van obs de Meander. Deze kalender is bestemd voor de 
ouders van school maar ook voor ouders, die nog op zoek zijn naar een school 
voor hun kind (eren).  
 
De Meander is een school dat deel uit maakt van de brede school de Drait. Onze 
kernwaarden zijn: 

 Vertrouwen/ veiligheid/ respect 

 Samenwerken 

 Professioneel  

 Continuïteit 

 Groei/ontwikkeling 
 
In deze schoolkalender staan de belangrijkste gegevens voor het schooljaar  
2021-2022. De informatie die u hier in vindt, geldt voornamelijk voor één jaar. U 
kunt deze kalender gebruiken als naslagwerk. Het is mogelijk dat in de loop van 
het schooljaar sommige gegevens en data worden gewijzigd door bijvoorbeeld 
Coronamaatregelen. Hierover wordt u t.z.t. middels de nieuwsbrief of Parro  
geïnformeerd. 
 
We willen graag een laagdrempelige school zijn. Samen willen we met u de        
ontwikkeling van uw kind vormgeven. Mocht u suggesties, wensen, ideeën heb-
ben dan horen wij dat graag.  
We willen u in dit kader ook wijzen op  onze leerlingenraad medezeggenschaps-
raad , de oudervereniging en klankbordgroep. Belangrijke schakels voor onze 
school. 
 
Samen zijn we klaar voor nu en de toekomst! 
 
We gaan er samen weer een mooi schooljaar 2021-2022 van maken! 
 
Het team van obs de Meander. 

   

  

  



Algemene schoolinformatie 
 

De Meander is een openbare school in de wijk de Drait te Drachten. De Meander   
participeert samen met kernpartners PCBO de Voorde, Oink peuterspeelzalen,  
SmallSteps kinderopvang in de Brede School de Drait. We zijn met elkaar op weg naar 
een IKC. 
 
Onze slogan - missie is: Klaar voor nu en de toekomst!  
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Hieruit vloeit voort dat: 

 Wij een school zijn waar iedereen welkom is. 

 Wij een school zijn met een uitdagende leeromgeving die kinderen voorbereidt 
op de toekomst. 

 Wij een school zijn die kinderen uitdaagt. We stellen hoge doelen en hebben 
dito verwachtingen. 

 Wij een school willen zijn waar elk kind zich zo optimaal mogelijk kan            
ontwikkelen. We kijken naar de mogelijkheden van het kind en streven ernaar 
hierbij aan te sluiten. Gezamenlijk (kind – ouder – school) wordt er aan de   
ontwikkeling van het kind gewerkt. 

 Wij een laagdrempelige school zijn waar kinderen, ouder(s) – verzorger(s) en 
leerkrachten het fijn hebben en zich thuis voelen. Waarbij vertrouwen,         
veiligheid, respect en constructieve samenwerking tussen kind – ouder – school 
basiswaarden zijn, ongeacht afkomst of levensovertuiging.  

 Wij een school zijn die oog heeft voor een ieder individu. 

 

Over de identiteit 

De Meander is een openbare basisschool. Openbaar onderwijs gaat uit van   
verschillen tussen mensen. Door samen met de kinderen die verschillen aan de 
orde te stellen, krijgen zij de kans zich een eigen mening te vormen over        
opvattingen en gewoonten van medeklasgenoten met een andere achtergrond 
dan zijzelf.  
 
Openbaar onderwijs is ontmoetingsonderwijs: kinderen leren er met, van en 
over elkaar. Met respect voor de ander. Als voorbereiding op hun latere       
deelname aan de samenleving. We werken aan de sociaal-emotionele            
ontwikkeling door middel van Kanjertraining. Het belangrijkste van een        
openbare school is dat elk kind en elke ouder ongeacht afkomst, religie of     
levensvisie welkom is.  Kinderen leren, dat er andere overtuigingen zijn en dat 
een ander inzicht niet fout is. Kinderen maken hierdoor spelenderwijs kennis 
met alle wereldgodsdiensten en het humanisme. Om deze kennis uit te diepen 
wordt op school in de bovenbouw de gelegenheid gegeven tot het volgen van 
godsdienst- of levensbeschouwelijk onderwijs. Kinderen leren op een openbare 
school onafhankelijk te denken, een eigen mening te vormen zonder dat deze 
gekleurd of gestuurd wordt door iemand met een eigen levensbeschouwing of 
religie. We werken met een gekozen leerlingenraad, voor maximale invloed van 
kinderen op het beleid.  
 
Op de openbare school wordt op bovenstaande wijze duidelijke normen en 
waarden aangeleerd. Er wordt geleerd dat kinderen respect moeten hebben 
voor een ander en dat in hun handelen dat respect ook terug te vinden is.  

De paraplu (visie) van De Meander 
De Meander wil een school zijn die kinderen opleidt tot wereldwijze, 
kritische, ruimdenkende wereldburgers die samenwerken om goed/positief  
te kunnen functioneren in onze democratische maatschappij. 



 
 
De Meander is een Kanjerschool. De leerkrachten hebben hiervoor een opleiding gevolgd 
en zijn Kanjertrainers. De lessen van de Kanjertraining worden in alle groepen gegeven. De 
verhalen en de lessen groeien met de leeftijd van de kinderen mee. 
 
Waarom de Kanjertraining? 
Mensen, volwassenen en kinderen, hebben het verlangen ‘erbij te horen’. ‘Erbij horen’ 
vergt bepaalde sociale vaardigheden die het ene kind beter gebruikt dan het andere kind. 
De Kanjertraining leert kinderen de sociale vaardigheden die nodig zijn om opgenomen te 
worden in de groep. De Kanjertraining is voor ons meer dan een methode, het is hoe we 
met elkaar omgaan waarbij de 5 vaste afspraken de basis vormen. 
 
Typetjes 
De Kanjertraining gebruikt 4 typetjes die door middel van dieren en een gekleurd petje 
zichtbaar worden gemaakt. Bij elk typetje hoort een bepaald soort gedrag. Hierdoor krijgen 
kinderen snel inzicht in hun eigen en andermans gedrag. 
 
Type Konijn (gele pet): 
Het konijn is bang en stil. Het vindt zichzelf waardeloos en vindt dat anderen alles beter 
en mooier kunnen. Het konijn vindt zichzelf zielig en weet niet hoe het de problemen op 
moet lossen. In de training is dit de gele pet. 
Type Pestvogel (zwarte pet): 
De pestvogel vindt zichzelf heel goed en alle anderen waardeloos. Hij speelt de baas en 
vindt zichzelf stoer. De pestvogel heeft weinig respect voor anderen en zoekt het conflict 
op. In de training is dit de zwarte pet. 
Type Aap (rode pet): 
De aap is een uitslover en meeloper. Hij vindt zichzelf en anderen waardeloos. De aap is 
vaak te vinden in gezelschap van de pestvogel. De aap lacht anderen uit en denkt leuk 
gevonden te worden met grappen, vaak ten koste van anderen. In de training is dit de 
rode pet. 
Type Tijger (witte pet): 
De tijger wordt ook wel de kanjer genoemd. De tijger denkt positief over zichzelf en over 
anderen. Angst, agressie en humor zijn in dit type in evenwicht. De tijger lost de 
problemen goed op, kan gevoelens onder woorden brengen en zoekt op tijd hulp. In de 
training is dit de witte pet.  
 
 

   
 
 
 
 

   

Kanjertraining  
Bij de kanjertraining horen 5 vaste afspraken: 
- We vertrouwen elkaar 
- We helpen elkaar 
- We werken samen 
- We hebben plezier 
- We doen mee 
 

We maken de kinderen ook duidelijk wat het onderscheid is tussen de persoon en 
het gedrag. Door bijvoorbeeld de vraag te stellen: ‘Welk petje past bij hoe jij nu 
doet?’ koppel je het gedrag los. We zeggen ook niet: ‘Je bent een pestvogel’. 
We zeggen wel:‘ Je gedraagt je als een pestvogel’. Op deze manier corrigeren we het 
gedrag, zonder het kind het gevoel te geven dat het wordt afgewezen.  
 
Goede communicatie—driehoek leerling/ ouder/ school 
We vinden de driehoek leerling/ ouder/ school belangrijk. 
We werken met een gesprekkencyclus op maat, waarbij 
de leerlingen van groep 3 (halverwege het schooljaar) 
ook een rol hebben. 
We willen de lijntjes graag kort houden. Als u iets heeft, 
neem dan contact op met de leerkracht van uw kind.  
We willen een laagdrempelige school zijn. Als de deuren 
van de directiekamer open staan, dan kunt ook hier   
terecht als u een vraag heeft. 
 
Op school hebben wij een actief veiligheidsbeleid, waarin 
het pestprotocol en incidentregistratie verwerkt is. Deze 
is in overleg met de medezeggenschapsraad vastgesteld. 
We hebben het pestprotocol gerelateerd aan de         
Kanjertraining en in samenwerking met het                  
Kanjerinstituut opgesteld. 



 
   

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

Directie  gehele week     : Ruud Wagenmakers  
Teamleider, dimo en womi    : Tanja Scalé  
IB onderbouw, wo                   : Berber van der Woude   
IB middenbouw en bovenbouw, wo, do en vrij  : Wimmy Bouma  
ICT en conciërge, deel van de week                : Kor Jan van der Meer 
Onderwijsassistent, 8 dagdelen    : Corina Buis 
Onderwijsassistent  5 dagdelen (NPO gelden)                      : Chandrika van der Meulen 
Onderwijsassistent 5 dagdelen (NPO gelden)                       : Jolanda Abma 
Plusklas, 2 dagdelen     : Johanna Steendam – Kooij 
Administratieve ondersteuning, 2 dagdelen  : Corina Buis 
Vakdocent lichamelijke oefening, 3 dagdelen  : Jilles Bakker 
GVO        : Yde Zagema 
HVO        : Karin Broers 

 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

Gym – en zwemrooster Groepsindeling 2021-2022 

 maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag 

Groep 1/2A Juf Kirsten Juf Kirsten Juf Kirsten Juf Kirsten Juf Mariska 

Groep 1/2B Juf Mariska  Juf Jantina Juf Jantina Juf Jantina Juf Jantina 

Groep  1/2C Juf Margriet Juf Margriet Juf Margriet Juf Berber Juf Berber 

Groep 3 Juf Femke Juf Femke Juf Anneke Juf Anneke Juf Anneke 

Groep 3/4 Juf Fenna Juf Fenna Juf Fenna Juf Fenna Juf Griet 

Groep 4 Juf Ielsa Juf Ielsa Juf Ielsa Juf Marjan Juf Marjan 

Groep 5 Juf Janin Meester Arjen Juf Janin Juf Janin Juf Janin 

Groep 5/6 Juf Heleen Juf Heleen Juf Griet Juf Heleen Juf Heleen 

Groep 6 Juf Laura Meester Pieter Meester Pieter Meester Pieter Meester Pieter 

Groep 7A Juf Gea Juf Gea Juf Tanja Juf Gea Juf Gea 

Groep 7B Juf Isabella Juf Isabella Juf Juf Isabella Juf Tanja Juf Tanja 

Groep 8A Juf Nynke Juf Nynke Juf Nynke Juf Nynke Juf Nynke 

Groep 8B Juf Marieke Juf Marieke Juf Marieke Meester Arjen Meester Arjen  

Groep  Dag & tijd 

4 Donderdagmiddag, eerste half jaar  

3 Donderdagmiddag, tweede halfjaar 

We gaan met de bus naar het zwembad de Welle.  
Voor de zwemlessen wordt een beroep gedaan op de ouders van 
groep 3/4 om ons te assisteren bij de begeleiding van het                   
zwemmoment. Dit betreft dan toezicht bij de kleedkamers en de 
begeleiding van het heen en weer reizen. De leerkrachten roosteren 
hier de ouders na overleg in. 

Zwemmen 2021 - 2022 

Groep  Dag & tijd 

3-8 Dinsdag 

3-8 Woensdag 

Gymdagen 2021 - 2022 

Meester Jilles en een aantal CIOS-studenten verzorgen een deel van 
de gymlessen. Naast het gymmen binnen het rooster zijn er nog     
andere momenten van sport en spel. Dit zijn de  activiteiten, die voor 
scholen in Smallingerland georganiseerd worden door het sportbedrijf  
Drachten buiten schooltijden (bijv. schoolvoetbaltoernooi). Hiervoor 
doen we bij de begeleiding van de kinderen een beroep op de ouders. 



 
  
 
 
 

Voor schooltijd 
We starten de dag met een inloop. Dat houdt in dat de school vanaf 8.15 uur 
open gaat. Dan zijn alle leerkrachten in de klas en kunnen de kinderen naar  
binnen. De ouders van groep 1 en 2 kunnen de kinderen in de klas brengen. Tot 
aan de       kerstvakantie kunnen de ouders van groep 3 ook hun kind(eren) in de 
klas brengen. Daarna gaan we er vanuit dat zij zelf de school in komen. Om 8.25 
uur gaat de eerste bel en gaat iedereen naar binnen. Om 8.30 gaat de tweede 
bel , is iedereen in de klas, gaan de ouders naar buiten en start de schooldag. In 
verband met de Coronamaatregelen worden de leerlingen bij de deur afgezet.  
 
Pauze 
De pauze geeft even een onderbreking van de morgen. Het is goed om je dan 
ook fysiek wat op te laden met eten/drinken. Wij vragen u om gezonde voeding 
aan de kinderen mee te geven.  We houden de pauzes tussen 10:30 tot 11.00 
uur. De lunch nuttigen de kinderen op school, in de klas bij de eigen leerkracht. 
Na de lunch is er een half uur pauze. Tijdens die pauze is er altijd toezicht op het 
plein door personeel en ingeroosterde vrijwilligers. Het plein is in die pauze 
verdeeld, kinderen weten aan de hand van het pauzerooster naar welk deel van 
het plein zij kunnen gaan. 
 

 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Marge-uren 
Komend schooljaar zullen de studiedagen plaatsvinden op: 

 Maandag 27 september 2021 

 Woensdag 17 november 2021 

 Vrijdag 4 februari 2022 

 Dinsdag 7 juni 2022 

 Vrijdag 1 juli 2022 
 
De leerlingen hebben deze dagen vrij.  We bewaren een aantal uren voor 
eventueel ijsvrij. Mochten we hier geen gebruik van maken, dan kan deze dag 
nog facultatief ingevuld worden. 
 

   

   Schooltijden 

  Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag 

Groep 1 - 8 8.30 - 14.45 8.30 - 14.45 8.30 - 12.30 8.30 - 14.45 8.30 - 12.30 

   Schoolvakanties  

   

Herfstvakantie 16-10-2021 t/m 24-10-2021 

Kerstvakantie 25-12-2021 t/m 09-01-2022 

Voorjaarsvakantie 19-02-2022 t/m 27-02-2022 

Goede Vrijdag  15-04-2022 

2e Paasdag 18-04-2022 

Koningsdag 27-04-2022, dit valt in de Meivakantie  

Meivakantie 23-04-2022 t/m  08-05-2022 

Hemelvaart 26-05-2022 (t/m 29-05-2022) 

2e Pinksterdag 06-06-2022 

Zomervakantie 16-07-2022 t/m 28-08-2022 



 

 
VOOR- EN NASCHOOLSE OPVANG  
Vanaf augustus 2007 zijn besturen verplicht om kinderopvang te regelen voor 
de kinderen van de school. In brede school De Drait heeft Smallsteps            
kinderopvang de reguliere buitenschoolse opvang geregeld op het terrein van 
onze school, met Smallsteps “De Wetterblom”. Maar ook Vandaag               
Kinderopvang haalt kinderen op vanaf onze locatie. 
De pedagogisch medewerkers organiseren diverse activiteiten, maar            
uiteindelijk mogen de kinderen zelf weten wat ze gaan doen, BSO-tijd is     
immers vrije tijd! 
 
Meer informatie vindt u op www.smallsteps.nl of www.kindvandaag.nl: 
 
Locatiemanager Smallsteps Monique Koot:  0512-370411  
Mail: monique.koot@smallsteps.nl  
 
 
 
 
Vandaag BSO: 0512-541810  
Mail: bso@kindvandaag.nl  
 
 
Bibliotheek 
Wij hebben de beschikking over de bibliotheek op school. Dit houdt in dat wij 
een ruime collectie boeken hebben van de bibliotheek, tevens wordt hierbij 
een uitleensysteem geleverd. Alle leerlingen maken gebruik van de               
bibliotheek op school. Ze kunnen onbeperkt de boeken in school lezen. De 
bibliotheek zorgt ervoor dat de collectie steeds up to date is. Zo krijgen we 
steeds de nieuwste uitgaven. Want veel lezen draagt bij aan een grote        
taalontwikkeling, maar goed leren lezen begint bij leesplezier. Tijdens de va-
kantie kunnen de kinderen ook boeken lezen op de iPad. 
 

 
 
 

   
 
 
 
 

Afmelden van uw kind(eren) 
Wij vragen u bij ziekte of afwezigheid door (tand)artsbezoek dit door te   
geven aan school. ‘s Morgens vanaf ± 8 uur zijn we telefonisch bereikbaar. 
Wilt u zoveel mogelijk voor schooltijd bellen.  Mocht u ons niet telefonisch 
kunnen bereiken, kunt u via Parro of ons via de mail op de hoogte te stellen 
via;  demeander@opo-furore.nl  
 
Verlofregeling 
Verlof buiten de officiële schoolvakanties om is slechts toegestaan wegens 
de specifieke aard van het beroep van een van de ouders of verzorgers. Een 
dergelijk verlof mag slechts eenmaal per schooljaar worden verleend voor 
maximaal 10 schooldagen en mag niet plaatsvinden in de eerste twee      
lesweken van het schooljaar. Het verlenen van extra verlof is een taak van 
de schoolleiding, bestuur en leerplichtambtenaar.  
 
Verlof op grond van gewichtige omstandigheden voor 10 schooldagen of 
minder per schooljaar. 
Dit verlof dient vooraf of binnen twee dagen na het ontstaan van de        
verhindering aan de directeur van de school te worden voorgelegd. 
Een verzoek kan worden ingewilligd op grond van de volgende                   
omstandigheden: 

 Het voldoen aan een wettelijke verplichting. Een en ander zo dit niet buiten 
de lesuren kan geschieden. 

 Verhuizing. 

 Huwelijk van bloed- of aanverwanten. 

 Ernstige ziekte van bloed- of aanverwanten. 

 Overlijden van bloed- of aanverwanten. 

 Bevalling van de moeder, verzorgster of voogdes. 

 Het 25-, 40-, 50- en 60 jarig ambts- of huwelijksjubileum van bloed- of      
aanverwanten. 

 Het vervullen van plichten voortvloeiend uit godsdienst- of levensovertuiging. 

 Andere dan hierboven genoemde omstandigheden, dit echter slechts in zeer 
bijzondere gevallen. (geen vakantieverlof) 

 
 

   

Verzuim    Diversen 



September 2021 
tel.: 0512 - 510150 

 wk maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag zondag 

35   1  
Start van de startge-
sprekken 

2 
Start schoolzwemmen 
groep 4 
08.45—09.45 
Verkeerstuin groepen 7
(met fietscontrole) 

3 4 
Juf Marieke jarig  

5 

36 6 
Start dansproject de 
Lawei  

7 8 
 

9 10 
08.45—09.45 
Verkeerstuin groepen 7  

11 12 
Juf Fenna jarig 

37 13 
19.30—21.00 
MR vergadering  

14 
09.00—09.30 
Verkeersexamen 7A 
09.30—10.00 
Verkeersexamen 7B 

15 16 17 18 19 

38 20 
Deze week kanoweek 7-8 
Juf Janin jarig  

21 
Prinsjesdag  

22 23 
19.30—21.00 
Klankbordgroep  

24 25 
Juf Wimmy jarig 
Juf Johanna jarig 
(Plusklas) 

26 

39 27 
Personeelsdag Adenium, 
leerlingen vrij 

28 29 30    

        Ruimte voor uw eigen aantekeningen: 

Obs de Meander - Klaar voor nu en de toekomst! 



Oktober 2021 
 wk maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag zondag 

39     1 2 3 
Juf Mariska jarig 

40 4 
Dierendag  

5 
Dag van de Leraar  

6 
Start Kinderboekenweek 

7 8 
08-45—10.45  
Verkeerstuin groepen 6 

9 10 

41 11 12 
Juf Chandrika jarig  

13 
Meester Ruud jarig  
19.00—21.00 
GMR vergadering  

14 15 
Einde Kinderboekenweek 
Einde van de  
startgesprekken  

16 
Herfstvakantie  

17 
Herfstvakantie  

42 18 
Herfstvakantie  

19 
Herfstvakantie  

20 
Herfstvakantie  

21 
Herfstvakantie  

22 
Herfstvakantie  

23 
Herfstvakantie  

24 
Herfstvakantie  

43 25 26 27 28 29 30 31 
Wintertijd  

        Ruimte voor uw eigen aantekeningen: 

tel.: 0512 - 510150 

Obs de Meander - Klaar voor nu en de toekomst! 



November 2021 
 wk maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag zondag 

44 1 
Juf Griet jarig  
Klimweek groepen  7-8 
Deze maand  
voorleeswedstrijd  

2 
19.30—21.00 
MR vergadering  

3 4 5 6 7 

45 8 
Start gesprekkencyclus 
groep 3 

9 
08.30—09.00 
Inloop ouder(s) /  
verzorger(s) 

10 11 
Sint Maarten  

12 
08-45—10.45  
Verkeerstuin groepen 6 

13 14 

46 15 16 
Bowlen groepen 7-8 

17 
Studiedag, leerlingen vrij 
19.00—21.00 
GMR vergadering   

18 
Bowlen groepen 7-8 

19 20 
Dag van de Rechten van 
het Kind  

21 
Juf Margriet jarig  

47 22 23 24 
19.30—21.00 
Klankbordgroep  

25 26 27 28 
Juf Nynke jarig  

48 29 30      

        
Ruimte voor uw eigen aantekeningen: 

tel.: 0512 - 510150 

Obs de Meander - Klaar voor nu en de toekomst! 



December 2021 
 wk maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag zondag 

48   1 2 
Sint op school 

3 4 5 
Sinterklaas  

49 6 7 8 
19.30—21.00 
MR vergadering  

9 10 
08.45—10.45 
Verkeerstuin groepen 6 

11 
Meester Kor Jan jarig 

12 
Meester Jilles jarig  

50 13 14 
17.00—20.00  
Wintermarkt Brede 
School de Drait  

15 
Zaalkorfbaltoernooi 
groepen 4-6  

16 17 18 19 

51 20 21 22 23 
Kerstactiviteit  

24 25 
Kerstvakantie 
1e Kerstdag 

26 
Kerstvakantie 
2e Kerstdag  

52 27 
Kerstvakantie 

28 
Kerstvakantie 

29 
Kerstvakantie 

30 
Kerstvakantie 

31 
Kerstvakantie 
Oudejaarsdag  

  

        Ruimte voor uw eigen aantekeningen: 

tel.: 0512 - 510150 

Obs de Meander - Klaar voor nu en de toekomst! 



Januari 2022 
 wk maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag zondag 

52      1 
Kerstvakantie 
Juf Corina jarig  

2 
Kerstvakantie 
Juf Jolanda jarig 

1 3 
Kerstvakantie 

4 
Kerstvakantie 

5 
Kerstvakantie 

6 
Kerstvakantie 

7 
Kerstvakantie 

8 
Kerstvakantie 

9 
Kerstvakantie 

2 10 11 12 
Nieuwjaarsontbijt  
19.00—21.00 
Gezamenlijke GMR  
vergadering  

13 
19.30—21.00 
MR vergadering (onder 
voorbehoud) 

14 15 16 

3 17 
Toetsweek 1 

18 
19.30—21.00 
Klankbordgroep  

19 20 21 22 23 

4 24 
Toetsweek 2 

25 26 
Start Nationale  
voorleesdagen 

27 28 
08.45—10.45 
Verkeerstuin groepen 6 

29 30 

5 31 
Start adviesgesprekken 
VO groep 8 

      

4        
Ruimte voor uw eigen aantekeningen: 

tel.: 0512 - 510150 

Obs de Meander - Klaar voor nu en de toekomst! 



Februari 2022 
 wk maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag zondag 

5  1 2 3 
Einde schoolzwemmen 
groep 4  

4 
Studiedag, leerlingen vrij 
Einde Nationale  
voorleesdagen 

5 6 

6 7 
Juf Trijntje jarig  

8 9 10 
Start schoolzwemmen 
groep 3 

11 12 13 

7 14 
19.30—21.00 
MR vergadering  

15 16 
Juf Isabella jarig  
12.00—12.30 
Inloop ouder(s) /  
verzorger(s) 

17 
Rapport mee  

18 
Rapport mee  
08.45—10.45 
Verkeerstuin groepen 6 

19 
Voorjaarsvakantie  

20 
Voorjaarsvakantie  

8 21 
Voorjaarsvakantie  

22 
Voorjaarsvakantie  

23 
Voorjaarsvakantie  

24 
Voorjaarsvakantie  

25 
Voorjaarsvakantie  

26 
Voorjaarsvakantie  

27 
Voorjaarsvakantie  

9 28       

        
Ruimte voor uw eigen aantekeningen: 

tel.: 0512 - 510150 

Obs de Meander - Klaar voor nu en de toekomst! 



Maart 2022 
 wk maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag zondag 

9  1 2 
19.00—21.00 
GMR vergadering  

3 4 5 6 

10 7 8 9 10 11 12 13 

11 14 15 16 17 
Schoolfotograaf 

18 
Schoolfotograaf  

19 20 

12 21 22 
19.30—21.00 
Gezamenlijke MR  
vergadering 

23 24 25 
08.45—10.45 
Verkeerstuin groepen 6 

26 27 
Zomertijd  

13 28 29 
Juf Berber jarig  

30 
19.00—21.00 
GMR vergadering  

31    

        Ruimte voor uw eigen aantekeningen: 

tel.: 0512 - 510150 

Obs de Meander - Klaar voor nu en de toekomst! 



April 2022 
 wk maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag zondag 

13     1 2 3 

14 4 5 6 7 
14.15—14.45 
Inloop ouder(s) /  
verzorger(s) 

8 9 10 

15 11 
Meester Arjen jarig  
19.30—21.00 
Klankbordgroep 

12 13 
Voetbaltoernooi groepen 
7-8 

14 15 
Goede vrijdag, leerlingen 
vrij 

16 17 
1e Paasdag 

16 18 
2e Paasdag  

19 
Start sportweek/
Koningsspelen  
 
 

20 21 22 
08.45—10.45 
Verkeerstuin groepen 6 

23 
Meivakantie 

24 
Meivakantie 

17 25 
Meivakantie 

26 
Meivakantie 

27 
 

28 
Meivakantie 

29 
Meivakantie 

30 
Meivakantie 

 

        Ruimte voor uw eigen aantekeningen: 

tel.: 0512 - 510150 

Obs de Meander - Klaar voor nu en de toekomst! 



Mei 2022 
 wk maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag zondag 

17       1 
Meivakantie 

18 2 
Meivakantie 

3 
Meivakantie 

4 
Meivakantie 

5 
Meivakantie 

6 
Meivakantie 

7 
Meivakantie 

8 
Meivakantie 
Moederdag  

19 9 
Start gesprekken  
voorlopig advies VO 
groep 7 

10 
Juf Kirsten jarig  

11 12 13 14 15 

20 16 17 18 
Veldkorfbaltoernooi 
groepen 5-8  
19.30—21.00 
MR vergadering  

19 
Juf Tanja jarig  

20 21 22 

21 23 24 25 26 
Hemelvaartsdag,  
leerlingen vrij  

27 28 29 
Meester Pieter jarig  

22 30 
Avondvierdaagse 

31 
Avondvierdaagse 

     

        Ruimte voor uw eigen aantekeningen: 

tel.: 0512 - 510150 

Obs de Meander - Klaar voor nu en de toekomst! 



Juni 2022 
 wk maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag zondag 

22   1 
Avondvierdaagse 
Start periode  
schoolreizen  

2 
Avondvierdaagse 

3 
Juf Gea jarig  

4 5 
1e Pinksterdag 

23 6 
2e Pinksterdag  

7 
Studiedag, leerlingen vrij 

8 
Toetsweek 1 
Atletiektoernooi groepen 
3-7 

9 10 11 12 

24 13 
Toetsweek 2 
Deze week schoolreis 
groep 8 

14 15 16 
19.30—21.00 
MR vergadering (onder 
voorbehoud) 

17 
 

18 19 
Vaderdag  

25 20 
Juf Jantina jarig  
Juf Wilma jarig  

21 22 
19.00—21.00 
GMR vergadering  
17.00—19.00 
Pleinfeest  

23 24 
08.30—09.00 
Inloop ouder(s) /  
verzorger(s) 

25 26 

26 27 28 29 
Survivalrun groepen 3-8 
19.30—21.00 
Klankbordgroep (onder 
voorbehoud)  

30    

        Ruimte voor uw eigen aantekeningen: 

tel.: 0512 - 510150 

Obs de Meander - Klaar voor nu en de toekomst! 



Juli 2022 
wk maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag zondag 

26     1 
Studiedag, leerlingen vrij 

2 3 
Juf Laura jarig  

27 4 
Juf Femke jarig  
Beweegweek groepen  
5-8 
Deze week musical  
groepen 8 

5 6 7 
Rapport mee 
19.30—21.00 
MR vergadering  

8 
Rapport mee  

9 
Juf Patricia jarig  

10 

28 11 12 13 
Doorschuifochtend  

14 
Einde schoolzwemmen 
groep 3 

15 
Laatste schooldag  

16 
Zomervakantie 

17 
Zomervakantie 

29 18 
Zomervakantie 

19 
Zomervakantie 

20 
Zomervakantie 

21  
Zomervakantie 

22 
Zomervakantie 

23 
Zomervakantie 

24 
Zomervakantie 

30 25 
Zomervakantie 

26 
Zomervakantie 

27 
Zomervakantie 

28 
Zomervakantie 

29 
Zomervakantie 

30 
Zomervakantie 

31 
Zomervakantie 

        Ruimte voor uw eigen aantekeningen: 

tel.: 0512 - 510150 

Obs de Meander - Klaar voor nu en de toekomst! 


