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datum

activiteit

Vr 11 november

Sint Maarten, groep 1-2 maakt een rondje door de school

Di 14 november

Jaarvergadering oudervereniging en medezeggenschapsraad

Do 16 november

Techniek evenement groep 6-7 in Hoogwoud

Ma 20- Vr 24 november

Oudergesprekken, hele week

Jaarvergadering oudervereniging en medezeggenschapsraad
Bij deze nieuwsbrief ontvangt u de uitnodiging voor de jaarvergadering van Ov En MR. Daarbij
ook een uitleg van wat de oudervereniging allemaal doet en welke ouders dat allemaal voor u
regelen. Graag tot de 14e!

Oudergesprekken
Zoals vermeld per mail hebben we de oudergesprekken even uitgesteld in afwachting van de
uitslag van de toetsen in groep 4 en 6 en de NIO toets in groep 8. Uw kind krijgt deze week
een briefje mee waarin u kunt zien wanneer de leerkrachten er zijn en waarin u kunt aangeven
welke dag u het beste uitkomt voor een gesprek. De briefjes willen we graag terug voor 15
november. De gesprekken in groep 8 zullen vooral gaan over het voorlopig advies voor het
voortgezet onderwijs. Daarbij vinden we het belangrijk dat de kinderen mee komen.

Juf Clairette
Hallo ik ben de tijdelijke juf die in groep 1-2 mag invallen en daarom zal ik
me even voorstellen. Mijn naam is Clairette van Delden- Heldens, ik weet
het is een moeilijke naam maar ik luister ook gewoon naar juf! Ik ben 44 jaar
en sta nu alweer 20 jaar voor de klas. Kleuters blijven echt mijn favoriet,
heerlijk al die vrolijke kinderen om me heen.
Ik ben getrouwd met Björn en samen hebben we drie dochters, 10 jaar, 5
jaar en net 1 jaar. Ik heb lekker een jaar heerlijk van mijn jongste thuis
genoten, want de rest gaat al naar school. Toch wilde ik nu weer heel graag
voor de klas staan. Ik had me nog niet ingeschreven in de invalpool of ik
werd al gevraagd voor een gesprek op de Meridiaan. Daar ben ik heel blij mee want wat is dit
een leuke groep met kinderen. Mochten jullie verder vragen hebben over mij stel ze gerust op
maandag en dinsdag ben ik te vinden bij jullie kleuters!

Start 2e IPC thema
Een grote houten kist werd naar binnen gezeuld. Wat zou daar
nou toch inzitten? De archeoloog en zijn assistent lieten het
graag even zien. Het begon met schelpen, daarna fossielen
( ‘dat zijn diertjes die heel hard zijn geworden en nu zijn ze een
steen’). Wat een knappe kinderen dat ze dat al wisten! Er
kwam nog meer uit de kist: een schedeltje van een dier en
daarna zelfs een deel van een héél groot iets. Dat zou
misschien wel van een dinosaurus kunnen zijn, bedacht één
van de kinderen. Of dat zo is, gaan we onderzoeken in het
komende thema: dinosaurussen!
Kinderen die thuis spullen over dinosaurussen hebben, mogen die natuurlijk meenemen naar
school ( wel even de naam erop als dat kan).
(meer foto’s zien? kijk even op facebook pagina (obsdemeridiaan) of onze website
(www.obsdemeridiaan.nl)

Herfst in groep 1-2
Wat gebeurt er om ons heen in de herfst? De bomen worden
kaal. De blaadjes vallen op de grond. Inde gymzaal werden
alle kleuters ineens bomen en lieten ze allemaal hun blaadjes
vallen. Met een beetje harde wind erbij gaan die echt álle
kanten op.
(voor meer foto’s: facebook en website)

PET
Volgende week gaan de kinderen van groep 6-7 naar PET West-Friesland 2017.
PET is de afkorting van Promotie Event Techniek.
Om 10 uur staat de bus voor om ze naar Hoogwoud te brengen, en na afloop worden ze
uiteraard teruggebracht naar school.
De kinderen mogen 1½ uur rondstruinen in de hal vol met doe-activiteiten op het gebied van
techniek en wetenschap. Overal waar het kan mogen ze meedoen aan de activiteiten.
Er is geen vaste route of circuit, gewoon je neus achterna en ontdekken wat je leuk vindt en/of
waar je goed in bent.
Omdat de kinderen pas om half 1 terug zijn op school, willen we ze graag met elkaar op school
laten eten. Graag brood en drinken mee.

