
  

  
1e advent 
Afgelopen zondag was het de eerste zondag waarop wij toe mogen leven naar het Kerstfeest. Het is een 
tijd van verwachting en hoop op een lichtpuntje in een donkere tijd. We kijken uit naar de geboorte van 
Jezus. 

Als het buiten donker wordt,  
maak ik hier binnen licht.  
Een kaars vertelt een oud verhaal:  
Het kerstfeest komt in zicht.  

Geef warmte, geef licht,  
breng de toekomst dichterbij.  
Je straalt, je schittert als de zon.  
Zo maak je mensen blij. 

Opgelucht 
Na de eerst verontrustende berichten dat het onderwijs weer gesloten zou gaan 
worden, was de opluchting groot dat er alles aan gedaan wordt om dit open te 
houden voor de kinderen en hun ontwikkeling. Hiervoor zijn natuurlijk wel 
maatregelen nodig en worden adviezen gegeven. Wij volgen de regels en de 
adviezen op van de overheid in het belang van de kinderen en het personeel. Ook 
bij ons is het elke dag weer een puzzel om alle groepen bemenst te krijgen. U 
heeft er tot op heden nog niks van gemerkt, omdat het nog steeds gelukt is dankzij 
de inzet van onze studenten. We willen u daarom met klem vragen de 
maatregelen en adviezen op te volgen.  

Vol verwachting klopt ons hart 
Het is bijna zover! Sinterklaas hoopt met zijn Hoofdpiet de Meander te 
bezoeken op vrijdag 3 december. Hoewel we het feest dit jaar zonder ouders 
moeten vieren hopen we dat het voor de kinderen een onvergetelijke dag zal 
worden! Discopiet zal met de kinderen dansen en zingen en Sint brengt vást 
voor iedereen een cadeautje mee. De kinderen hoeven deze dag geen eten 
en drinken mee te brengen en zijn om 12.00 uur vrij!!

 
Disco Piet 
Wat leuk dat de kinderen van de Meander ook dit jaar naar de Pietendisco video gaan 
kijken! En niet alleen kijken, natuurlijk ook meedansen, zingen en springen! Fijn dat er 
zulke activiteiten wel mogelijk zijn en we weten zeker dat de kinderen daarvan gaan 
genieten.
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Schoenen op de babygroep gevuld 
Wat een verrassing. Sint en zijn Pieten zijn ook bij de babygroep op bezoek 
geweest. De schoenen stonden netjes opeen rij in het raamkozijn en de Pieten 
hebben alle schoentjes gevuld. Daar zijn alle baby’s en dreumesen natuurlijk heel 
blij mee. Dank u wel Sinterklaas!

Pre-Tech lessen op het Loket 
Benjamin en Remco zijn zes weken naar het loket geweest voor het volgen van 
technieklessen. Als nummer 1 hebben we een fotolijst gemaakt. De tweede week 
hebben we het fotolijstje afgemaakt. De derde week hebben we een James bond 
vakje in het fotolijstje (zie nummer 1) gemaakt. De vierde week een dobbelsteen 
waar je op kan staan. De vijfde week zijn we begonnen aan een remote control 
voor op je kamer. En als laatst hebben we een turbo tol gemaakt en een soort 
uitschuifbare grijper en de remote control afgemaakt. Het waren superleuke 
lessen. 
Groetjes Benjamin en Remco

 

Vakanties 2022-2023  

De vakanties voor het volgende onderwijsjaar zijn als volgt vastgesteld. 
Herfstvakantie    22 oktober 2022  –  30 oktober 2022  
Kerstvakantie    24 december 2023 –  8 januari 2023  
Voorjaarsvakantie  25 februari 2023  –  5 maart 2023  
Meivakantie   22 april 2023   –  7 mei 2023  
Zomervakantie   8 juli 2023   –  20 augustus 2023 

  
PSG 
In de groep hebben we stoomboten gemaakt en wat zijn ze mooi 
geworden! Ouders ontvangen van ons informatie over het thema waarmee we 
bezig zijn, zoals de liedjes en de nieuwe woorden. Dit doen we, omdat dit 
bijdraagt aan de woordenschat en de brede kennis van een kind over een 
onderwerp. Wij merken dat hier thuis aandacht aan wordt besteed en 
kinderen het leuk vinden om ook thuis met de ouders een activiteit te doen. 

Lennox is 4 jaar geworden en gaat nu naar groep 1! Wij wensen haar veel speel- en leerplezier bij 
de kleuters! Gelukkig heeft Loïse haar plekje ingenomen bij ons op de groep en dat vinden wij 
ook weer heel gezellig. 

  
Peutergroep 

Wat zijn wij blij met het grote scherm op de groep. We kunnen nu Sinterklaas filmpjes 
kijken, maar ook de activiteiten van 1,2,3 -Zing meedoen en dat is zo leuk. 
Prentenboeken kunnen we in het groot laten zien en dan is het veel makkelijker om de 
details te zien en zo leren we heel veel nieuwe woorden.  

 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
Ouderbijdrage en zwembusgeld  
Al veel ouders hebben de ouderbijdrage en het zwembusgeld gestort en 
dat is heel fijn. 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. 

Audities 
Op 13 april 2022 wordt door de kinderen van de kindcentra De Wijngaard, 
De Meander en De Tweestroom de Passion4kids opgevoerd. Kinderen 
kunnen zich met toestemming van de ouders opgeven voor de audities. We 
hopen dat veel kinderen uit deze groepen zich hiervoor hebben  
ingeschreven. 

Afspraak van de maand:  
Samen spelen, samen delen.

Agenda 
3 december  Sinterklaasviering 12.00 uur vrij 
23 december  Kerstviering in de groep 

24 december  Vrije dag 
25 december t/m  
9 januari  Kerstvakantie 
24 januari  Lesdag 
28 januari  Studiedag 

Bijbelrooster Kind op Maandag 
29 november - 3 december 
Noömi gaat terug naar Betlehem, Ruth 1:14a 
Ruth gaat met Noömi mee, Ruth 1:14b-22 
Bij Boaz, Ruth 2:1-17 

6 december - 10 december 
Het plan van Noömi, Ruth 2:18 - 3:6 
Op de dorsvloer, Ruth 3:7-18 
Een kind van Betlehem, Ruth 4 

29 november tot 17 december 2021  
Verhalen over Ruth en de geboorte van Jezus  
Liedjes: 
Ga je mee op zoek naar het Koningskind:  https://youtu.be/_Uxy4bD54ec  
Vrolijk kerstfeest:    https://youtu.be/Efov2bkMLPs  
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