
Juf Merel is helaas uitgevallen in 

groep 8. Zij re-integreert momen-

teel op een andere school. We wen-

sen haar hier veel succes bij. 

Het is erg moeilijk om goede inval-

lers te krijgen, laat staan te hou-

den. We hebben in het belang van 

groep 8 besloten dat juf Paulien 

vanaf komende week fulltime 

voor groep 8 staat. Dat geeft de 

groep de mogelijkheid om de basis-

schoolperiode zo fijn mogelijk af te 

sluiten. 

Hiermee komen de IB werkzaam-

heden van juf Paulien onder druk 

te staan. We zijn momenteel hard 

op zoek naar een interim in-

tern begeleider; iemand die tot 

de zomervakantie de IB-taak van 

juf Paulien kan overnemen. Ik 

verwacht hier volgende week meer 

informatie over te kunnen geven.  

Let op: heeft u in de tussenliggende 

periode dringende vragen op het 

gebied van de zorg op school, dan 

kunt u bij mij, interim directeur 

Manet terecht. Ik ben in de week 

van 8 april op dinsdag, donderdag 

en vrijdag aanwezig.  

Na de zomer pakt juf Paulien haar 

IB-taak weer op. 

De re-integratie van juf Jane ver-

loopt volgens verwachting. Zij richt 

zich met name op groep 4.  

Juf Heyde, een nieuwe collega 

heeft groep 1-2B op maandag ge-

heel onder haar hoede. Ook staat 

zij om de week op vrijdag voor 

groep 1-2A, omdat juf Claudia 

sinds deze maand gebruik maakt 

van een verlofregeling voor oudere 

werknemers. 

Leuk dat juf Simone weer terug 

is. Zij is als Leerkracht In Oplei-

ding (LIO) op dinsdag, woensdag 

en donderdag  de juf van groep 6-7. 

Juf Nanda houdt de eindverant-

woordelijkheid over de groep. 

Tot slot: de wervingsprocedure voor 

een nieuwe, vaste directeur is in 

volle gang. Ik verwacht dat we heel 

binnenkort meer nieuws hebben. 

Interessante  

Data: 

 Woe 10 apr: over de drempel 

 Woe 10 apr: schoolvoetbal gr 7-8 

 Vr 12 apr: Koningsspelen 

 16, 17, 18 april: eindtoets gr 8 

 Do 18 apr: paasontbijt 

 Vr 19 apr: Goede Vrijdag, kin-

deren vrij 

 20 apr t/m 5 mei: meivakantie 

 Ma  6 mei: start school. 
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samen vertrouwen plezier lef 

Nieuws over personeel 

Woensdag 10 april over de 

drempel! U komt toch ook? 

Onze toppers van groep 7 en 8 

zijn door naar de volgende 

ronde van het schoolvoetbal 

toernooi. 10 april gaan zij de 

strijd weer aan. Zet ‘m op! 

Op 16, 17 en 18 april  maakt 

groep 8 de Cito Eindtoets. Alle 

bassischoolleerlingen zijn 

verplicht om een Eindtoets te 

doen. De uitslag heeft geen 

invloed op het advies voor het 

voortgezet onderwijs. Alleen in 

het geval dat een leerling hoger 

scoort dan de verwachting, kan 

de school het advies aanpassen. 

Op donderdag 18 april  gaan 

we gezellig paas-ontbijten 

op school. Informatie volgt. 

Vrijdag 19 april is het Goede 

Vrijdag; de kinderen zijn dan 

vrij. Aansluitend start de 

meivakantie. Op maandag 6 

mei zien we iedereen graag 

weer op school. 
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Meer doorgaande lijnen in het on-

derwijs, dat is een wens van het 

team van De Meridiaan. Daarom 

geven we les volgens het EDI-model. 

EDI staat voor Expliciete Direc-

te Instructie. Het model helpt leer-

krachten om in korte tijd alle kin-

deren op maat te les te geven. Het 

model gaat uit van voordoen-samen 

doen-zelf doen.  

Lesgeven? Dat doen we met EDI! 

We hebben afspraken gemaakt over 

welke lessen we volgens het EDI 

model geven, want niet iedere les 

leent zich voor EDI. Onze focus 

ligt nu op spelling, omdat we de 

resultaten daarvan omhoog willen 

brengen. De leerkrachten geven 2x 

per week een EDI spelling-les. Ook 

de kleuters krijgen lesjes volgens 

EDI. 

Om onderwijs op maat te geven, 

zijn we bij spelling begonnen met 

het vooruit toetsen van kinderen. 

Dit houdt in dat we voorafgaand 

aan een lesblok toetsen wat de kin-

deren al beheersen en wat nog niet. 

Kinderen die een lesdoel beheersen, 

hebben hier immers geen les meer 

in nodig, meestal wel inoefening en 

verdiepingsstof. De leerkrachten 

kijken dus wat de kinderen 

al kunnen, delen op basis 

hiervan groepjes in en zor-

gen er met EDI voor dat 

ieder kind het onderwijs 

krijgt dat hij/zij nodig heeft.  

 

Om het team te ondersteu-

nen bij het implementeren 

van EDI krijgen alle leer-

krachten coaching van een 

gespecialiseerde EDI trai-

ner.  

 

Wilt u meer weten? Kom 

gerust langs bij de leer-

kracht van uw kind. 

Leuk! Volgende week is de Lekker Fit-week! 

Elke dag start en we lekker 

actief  met Just Dance of 

Smart Break in de klas. 

Tijdens de ochtendpauze 

spelen we Fruit Bingo. De 

groep die de meest gezonde 

tussendoortjes wint. De 

prijs? De winnende groep 

mag zelf een supertoffe 

gymles bedenken en deze 

wordt dan  gegeven in alle 

groepen. 

Er komt een clinic 

freerunnning! 

De grote pauze staat in het 

teken van de Sugar 

Challenge:  we houden in de 

klas bij hoeveel 

suikerklontjes er gedronken 

worden. De challenge is 

natuurlijk: zo min mogelijk! 

Elke groep krijgt een 

speciaal Lekkerfit 

werkboekje met leuke 

opdrachten over een 

gezonde leefstijl. 

Groep 5-6 krijgt een 

workshop Bewegen door 

Excelsior Rotterdam. 

Bofferds! 

En als spetterende 

afsluiting: De 

Koningsspelen! Hierover 

ontvangt u van meester 

Jelmar meer info. 


