
  

  
Met spanning wachten we af 
Met grote zorgen zien we de besmettingen weer oplopen en 
houden we ons hart vast over wat er de komende maanden 
gaat gebeuren. We zijn voorzichtig, wassen handen, houden 
afstand en ventileren goed. Wilt u nu het kouder wordt, uw 
kind weer een extra vest meegeven dat op de locatie kan 
blijven? We doen al het mogelijke om de opvang en het 
onderwijs door te laten gaan, maar met de krapte op de 
arbeidsmarkt is dat een hele uitdaging. Ook onder ons 
personeel kunnen er mensen ziek worden en afwezig zijn. We proberen u tijdig te informeren als 
er vervanging is op een groep, maar het kan voorkomen dat dit in de hectiek van het moment 
later gebeurt. Tot nu toe zijn we ook in staat geweest om met de inzet van de onderwijscollega’s 
de VerlengdeOnderwijsDag door te laten gaan, maar dit is geen garantie voor de toekomst. Wilt 
u bij eventuele besmettingen binnen uw gezin uw kinderen preventief thuishouden totdat er 
definitief een negatieve testuitslag is van de GGD? Dit in het belang van het hele kindcentrum.  
De VerlengdeOnderwijsDag kan op bepaalde dagen voor bepaalde groepen worden gecanceld 
door personeelsgebrek. U wordt hiervan op de hoogte gebracht als dit zo is. We vinden dat heel 
jammer, omdat we zien dat kinderen daar veel baat bij hebben. Helaas kunnen wij ook geen ijzer 
met handen breken en zijn afhankelijk van de gezondheid van onze medewerkers. Er wordt 
breed nagedacht over hoe het tekort aan personeel in de opvang en het onderwijs kan worden 
opgelost, maar er is geen éénduidige simpele oplossing voor. Wat wel helpt is het uitspreken van 
respect voor de mensen die dit werk doen en hopen dat er jonge mensen zijn die enthousiast 
gemaakt worden voor het zorgen voor kinderen. Het is niet makkelijk om voor kinderen te 
zorgen, maar wel boeiend. Geen dag is hetzelfde en ieder kind is anders. Met een fijn team 
proberen wij er een goede en leerzame tijd voor de kinderen van te maken en dat geeft veel 
voldoening. Binnen PIT zijn er goede opleidingsmogelijkheden voor enthousiaste mensen. Kent u 
mensen die wel eens zouden willen ervaren hoe het is of een carrière switch willen maken of 
overwegen om bij PIT te komen werken, breng ze in contact met ons. Misschien draagt u dan al 
bij aan het arbeidstekort voor de toekomst.

 
Theater groep 5 

Tijdens de Kinderboekenweek mocht groep 5 naar 
een theatervoorstelling in Cascade. De 
voorstelling heette: “Mijn spreekbeurt over de 
schilder”. Er werden mooie kunstwerken gemaakt 
tijdens de voorstelling. De schilderijen moesten 
de verhalen van de vertellers voorstellen. De 
kinderen leerden zo dat niet alles realistisch 

geschilderd hoeft te worden, maar dat je er helemaal je eigen draai aan kan geven. 
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Bag2School 
Op vrijdag 12 november worden de zakken weer opgehaald met gebruikte kleding, 
lakens, dekens, gordijnen, knuffelbeesten, schoenen per paar, riemen en ceintuurs en 
handtassen. De vergoeding die we daarvoor krijgen, is voor ons kindcentrum een 
extraatje waar we materialen voor kunnen kopen die niet aangeschaft kunnen worden 
vanuit het reguliere budget. De zakken kunnen vanaf 8 november gebracht worden tot 
vrijdag 12 november 8.30 uur. Alvast hartelijk bedankt. 

Kiwi ballen 
Allemaal erg bedankt voor het sparen van de kiwi-zegels. De spaarkaart is vol en ingeleverd, 

dus we zien de levering van de nieuwe ballen met spanning tegemoet. 

Dankdag 
Op woensdag 3 november was het dankdag voor gewas en arbeid en 
arbeid. In ons dorp zijn er 58 gezinnen afhankelijk van de voedselbank. We 
hebben veel wasmiddel, koffie, zonnebloemolie, pastasaus, luiers en 
extraatjes voor de feestdagen gekregen, maar konden er geen 58 
pakketten van maken. Op dinsdagmiddag hebben we deze 
voedingsmiddelen naar de voedselbank gebracht en hebben de 
medewerkers deze verdeeld over de gezinnen. De medewerkers gaven aan 
dat de gezinnen erg blij zouden zijn met de extra levensmiddelen.  

  
Cubett0 

Wij, in groep 7, gaan in tweetallen wekelijks met de kleuters programmeren. 
Dat doen we met Cubetto. Wie is Cubetto? Cubetto is een soort robot die 
werkt op een apparaat met steentjes die een andere richting op wijzen. Op 
dat apparaat kan je die steentjes neer leggen en als je dan op de blauwe knop 
drukt wordt er een signaal naar de robot gestuurd die dan op een mat gaat 
rijden. De kleuters vonden het heel leuk omdat ze houden van spelletjes. En het is heel leerzaam. 
Groetjes Xobian en Mitchell 

Ouderbijdrage en Zwembusgeld  

Ongeveer de helft van de ouders hebben de ouderbijdrage en het 
zwembusgeld al gestort. Mocht dit aan uw aandacht ontsnapt zijn, voor de 
kinderen van groep 1 t/m 3 vragen we u om de verplichte bijdrage van € 
48,00 over te maken op rekeningnummer NL94INGB0007119971 t.n.v. IKC 
De Meander o.v.v. de naam en de groep van uw kind. U mag deze bijdrage 
ook in twee termijnen van € 24,00 betalen en dan graag de eerste termijn voor 1 november 2021 
en de tweede termijn voor 1 april 2022.  
De ouderbijdrage is een vrijwillige bijdrage van € 26,00 waarvan we hopen dat ouders deze willen betalen, 
aangezien hier alle extra zaken van betaald worden die niet uit het reguliere budget gefinancierd kunnen 
worden. Deze bijdrage kunt u ook overmaken op rekeningnummer NL94INGB0007119971 t.n.v. IKC De 
Meander o.v.v. de naam en de groep van uw kind.

 
NaSchoolseOpvang 
Fenna en Rosalie hebben 2 weken hard gewerkt om deze bouwplaat 
in elkaar te zetten van Sjakie en de chocoladefabriek. Toen hij af was 
mocht hij 1 week bij juf Lindy in de klas staan en daarna was het 
loten bij wie hem mee naar huis mocht nemen. Goed samen gewerkt 
meiden. 

 



 

 

Verlengde onderwijsdag 
Veel kinderen maken gebruik van de verlengde onderwijsdag en dat is fijn. Kinderen die gemotiveerd zijn 
kunnen extra ondersteuning krijgen en zelfstandig onderdelen van de leerstof oefenen die zij nog moeilijk 
vinden. Om het beter te kunnen begeleiden hebben we een indeling gemaakt aparte vakken op specifieke 
dagen, namelijk als volgt: 

Groep Maandag Dinsdag Donderdag 

1-2 Pre-teaching Pre-teaching Pre-teaching 
3 Pre-teaching en 

Remediering 
Pre-teaching en 
Remediering 

Pre-teaching en 
Remediering 

4-5 Spelling/Taal Lezen Rekenen 

6-7 Huiswerk en Begr. 
Lezen 

Huiswerk en Taal-
Spelling 

Huiswerk en 
Rekenen 

8 Huiswerk Rekenen Lezen en Spelling 
 
Mocht u daarom liever een andere dag voor uw kind kiezen, dan kunt u dit aan ons doorgeven. Graag 
willen we u nu vast laten weten dat in de week van 22 t/m 26 november hier geen mogelijkheid voor is, 
omdat dan de oudergesprekken plaatsvinden en er geen ruimte beschikbaar is.

PeuterSpeelGroep  
Regen is het thema van de activiteiten die nu aangeboden 
worden. Puk heeft een regenjas aan, want het regende in de 
groep! Niet echt natuurlijk, maar juf Safora spoot stiekem 
met de  plantenspuit. Ook hebben de kinderen mooie 
regendruppels gemaakt met insteekvormpjes en dat zijn 
behoorlijke buien geworden. Puk is met kinderen mee naar 
huis geweest en kwam aangekleed weer terug. Wat fijn dat 
u, als ouders, zo betrokken bent. 

 
Bureau HALT!   
De kinderen van groep 7 en 8 van de MEANDER hebben les gekregen 
van bureau HALT en ook een spel gespeeld over groepsdruk. Je leert 
meteen wat je een keer hebt gedaan en wat eigenlijk niet mag. 
Kinderen wisten nog niet dat het bestond of waren het vergeten, 
want hun ouders zijn daar soms wel een keer heen gestuurd. Het is 
LEUK en LEERZAAM zo´n les van bureau HALT. Je leert dat je nooit 
mag spijbelen en vernielen ect.  
Heb je ooit iets stouts gedaan zoals fietsenslopen, ruiten ingooien, 
spijbelen of stelen? En ben je jonger dan 18 en ouder dan 12? Dan hoef je niet bang te zijn voor de 
kinderrechter, want je kan door de politie, boa en leerplicht naar bureau HALT gestuurd worden. Daar 
word je wat dingen aangeleerd en er wordt over je gedrag gepraat en ook wat je de volgende keer kan 
doen als het weer gebeurt. Als je iets ergers doet, zoals: iemand mishandelen of zelfs moord of illegaal 
vuurwerk. Dan word je gelijk naar de kinderrechter gestuurd met een strafblad erbij en je kan met moord 
in de jeugdgevangenis komen. O! Je kan maar één keer naar bureau HALT gestuurd worden daarna word 
je naar de kinderrechter gestuurd.  
Groetjes Mees en Thijs 

 

 

 



 

 

 

Sinterklaasfeest 2021 
Wat gaat een jaar snel voorbij! Sinterklaas is 
binnenkort weer jarig! We volgen dit jaar het 
Sinterklaasjournaal om goed op de hoogte te blijven 
van alle avonturen van Sint en zijn pieten. Op het 
kindcentrum bekijken we de afleveringen van het 
Sinterklaasjournaal. Thuis kunt u vanaf 8 november 
dagelijks het Sinterklaasjournaal volgen bij Zapp op de 
NTR om 18.00 uur. Ook gaan alle groepen, dus ook de 
peutergroep en de PeuterSpeelGroep, pietendansjes 
oefenen want we krijgen een dansvideo van DJ-piet! 
Dat wordt een gezellige boel in het kindcentrum! 
Sinterklaasactiviteiten Onderwijs: 
Maandag 15 november: De groepen 5 t/m 8 trekken lootjes. De kinderen krijgen al eerder een 
verlanglijstje mee naar huis om in te vullen en dan terug te brengen naar hun groep. Bedrag 
cadeautje €5,00. U ontvangt nog informatie voor het maken van een surprise met uw kind(eren), 
zodat er voor ieder kind op 4 december een mooie verrassing is.  
Maandag 22 november: Alle kinderen van de groepen 1 t/m 8 mogen deze dag hun schoen 
zetten.  
Woensdag 24 november: Pietenochtend voor de groepen 1 t/m 4. De kinderen mogen verkleed 
en geschminkt als Roetveegpietje naar het kindcentrum komen deze dag om hun Pietendiploma 
te halen. De kinderen hoeven deze ochtend GEEN eten en drinken mee te nemen, maar wel een 
TAS om alle gemaakte pietenspullen mee naar huis te nemen. 
Vrijdag 3 december: Deze dag vieren we de verjaardag van Sinterklaas. Of u, als ouders, dit jaar 
bij de viering op het plein aanwezig kunt zijn, is nog niet bekend. Hierover wordt u nog op een 
later tijdstip geïnformeerd. Sint heeft aangegeven dat hij dit jaar met de Hoofdpiet naar het 
kindcentrum hoopt te komen! Sint heeft ook beloofd dat er roetveegpieten naar het 
kindcentrum zullen komen op 3 december! De kinderen hoeven deze dag geen fruit en drinken 
mee te brengen. De kinderen van de groepen 1 t/m 8 zijn deze middag vrij! 

Sinterklaasactiviteiten PSG, Baby- en Peutergroep:  
Maandag 22 t/m vrijdag 26 november: De baby’s en peuters mogen hun schoen meebrengen 
deze week als ze naar het kindcentrum komen! 
Vrijdag 3 december: De peuters mogen deze dag verkleed en geschminkt als Pietje naar het 
kindcentrum komen. Deze dag kunnen ze hun Pietendiploma halen. Ze hoeven deze dag geen 
fruit mee te brengen, want Sint zorgt vast voor wat lekkers en drinken! Ook de baby’s krijgen 
echte minipepernootjes van Sint. 
Pietengym: De peuters zullen tijdens de Sintperiode wekelijks Pietengymles krijgen van Meester 
Rob. Verder informatie ontvangen de ouders van de baby’s en peuters via Konnect. 
We hopen op een hele gezellige Sintperiode!

Afspraak van de maand:  
Lekker bewegen op het plein, om daarna weer rustig te zijn!

 

 

 

 



Identiteit  
We volgen de verhalen over Jozef en zijn broers. Het zijn 

prachtige verhalen, waarin veel herkenbare dingen gebeuren. Er 

is iemand die zich bijzonder voelt, anderen zijn jaloers. De 

broers van Jozef verkopen hem als slaaf naar Egypte. Maar zijn 

dromen zijn nog niet voorbij: In Egypte wordt hij onderkoning en 

uiteindelijk komen die zelfde broers bij hem graan kopen. Net 

als bij het verhaal van Jakob en Esau heeft ook hier de vergeving 

het laatste woord. Zo laten in de verhalen zien hoe mensen samen verder 

kunnen, ook als er erge dingen gebeuren. Én de verhalen maken duidelijk dat 

mensen er ook in hun ellende niet alleen voor staan: Jozef vertelt dat God 

steeds bij hem is geweest, ook toen hij in de put zat en in de gevangenis. Het 

thema van deze periode is ‘In je dromen!’. Met de kinderen verkennen we welke dromen zij zelf en 

anderen kunnen hebben. In je dromen kunnen fantastische dingen gebeuren, die je overdag misschien 

niet voor mogelijk houdt. Er kunnen ook heftige dingen gebeuren, waarvan je later blij bent dat het ‘maar 

een droom was’. Zo kunnen dromen iets laten zien van wat je fijn vindt en waar je bang voor bent.

 

Agenda 
5 november  Start van de week van de Mediawijsheid 

12 november  Bag2School 

                                            Afsluiting van de week van de Mediawijsheid 

15 november  Lootjes trekken groep 5-8 

17 november                    Roostervrije dag  

19 november                    1e rapport 

22 november                    10-minuten gesprekken 

24 november                    10-minuten gesprekken 

                                            Pietenochtend

Bijbelrooster Kind op Maandag 
8 tot 12 november 2021  

Jozef legt de dromen uit, Genesis 41:9-36 

Jozef wordt onderkoning, Genesis 41:37-57 

De broers gaan naar Egypte, Genesis 42 

15 tot 19 november 2021  
Het graan is op, Genesis 43:1-14 
Weer naar Egypte, Genesis 43:15-34 
De zilveren beker, Genesis 44:1-13 

8 november tot 26 november  

Ruth  
Liedje: 
Iemand als Ruth 
https://youtu.be/BL34a1F9g0E

 


