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Einde schooljaar.
Op het moment dat u deze Meandert(h)aal leest, hebben we het schooljaar 2018-2019 alweer
achter de rug. Een schooljaar waarin veel is gebeurd . Positieve onderwijsontwikkelingen,
leerlingen die hebben genoten van de lessen. Ouders die assisteerden bij diverse activiteiten. Een
groep 8 die met een geweldige musical afscheid heeft genomen van De Meander. Allemaal
aspecten waar je met een goed gevoel op kunt terugkijken.
Helaas hadden we het afgelopen jaar te maken met de afwezigheid van verschillende collega’s.
Daarvoor zijn verschillende redenen die voor de betreffende collega’s best ingrijpend zijn.
Gelukkig kan juf Marijke na de zomervakantie haar werk gedeeltelijk hervatten op de Prinses
Marijkeschool. Juf Hennie werkt hard aan haar herstel. Na de zomervakantie wordt er meer
duidelijk over de integratieperiode. Onze directeur juf Hanneke hoopt na de vakantie haar taak
voor een gedeelte weer op te kunnen pakken. We wensen Marijke, Hennie en Hanneke veel
sterkte bij hun verdere herstel.
De open gevallen plaatsen bij groep 3 en 5 zijn op een geweldige manier ingevuld door juf Heleen
en juf Pien. De continuïteit is gewaarborgd en we bedanken Heleen en Pien voor hun positieve
bijdrage aan het onderwijsleerproces op De Meander. Juf Pien heeft inmiddels een vaste
benoeming gekregen bij ons aan school en juf Heleen zet na de zomervakantie haar
invalwerkzaamheden voort in groep 3.
Het is ook een schooljaar waarin we afscheid nemen van een aantal collega’s. Juf Henriëtte gaat
De Meander na 22 jaar verlaten. Ze heeft zich altijd op een positieve opbouwende manier voor de
school ingezet. Veel ontwikkelingen zijn door haar geïnitieerd. Zij heeft letterlijk en figuurlijk vorm
en kleur gegeven aan onze prachtige school. Henriëtte wensen we het allerbeste voor de
toekomst. Geniet van je welverdiende pensioen!
Meester Thomas vertrekt na een jaar naar de Marnixschool in Kampen. De mannelijke inbreng in
het team wordt hierdoor gehalveerd. We bedanken Thomas voor zijn inzet in groep 4. De
leerlingen zijn mede door zijn pedagogische tact gegroeid. We wensen Thomas veel geluk bij zijn
toekomstplannen. Hopelijk krijg je het Kampen en omgeving naar je zin!
Juf Ineke vertrekt na twee jaar naar Talentrijk. Ineke heeft als onderwijsassistent verschillende
leerlingen begeleid en leerkrachten ondersteund tijdens de lessen. Ineke stond altijd klaar om te
helpen en we deden nooit tevergeefs een beroep op haar. Ook Ineke wensen we het allerbeste
voor de toekomst.
Het is al bekend dat de open plaatsen in het team worden ingevuld door Gerinda Voortman ( groep
4) en Pien Keizer ( groep 5). Juf Henriëtte van der Laan gaat de taak van juf Ineke overnemen. We
heten juf Henriëtte van harte welkom in ons team.

Jaargang 5 - nummer 38 – 12 juli 2019

Afscheid.
Na 35 jaar in het onderwijs te hebben gewerkt, waarvan 22 jaar op De Margriet/De Meander is er
nu voor mij een tijd aangebroken om er een punt achter te zetten.
De meeste jaren heb ik in de bovenbouw gewerkt. Dat lag mij het best. Met juf Anja heb ik vele
jaren samengewerkt in groep 5,6 of 7. We waren op elkaar ingespeeld en hadden een heel goede
band met elkaar. Na de fusie met de Prins Clausschool heb ik twee jaar met meester Jacob, tot hij
met pensioen ging, met veel plezier les gegeven aan groep 6.
De laatste twee jaar heb ik fijn kunnen samenwerken met juf Marjan in groep 6. We vulden elkaar
goed aan. Juf Marjan legde het accent op het doen van eigen onderzoek naar aanleiding van
vragen die leerlingen stellen bij het thema van Salto. Mijn voorkeur ging vooral uit naar de
creatieve uiting daarvan. Ik vond het fijn om met de kinderen te schilderen, te kleien, te knutselen
enz. Dit is ook de reden dat alle leerlingen gisteren een workshop hebben gehad van Dolf Moed
om te bouwen met bamboestokken. Ik vind het belangrijk dat kinderen plezier hebben in de
creatieve vakken en dat ze hun ervaringen en gevoelens kunnen uiten op een spelende en
experimentele wijze met behulp van beeldend materiaal.
Doordat ik vele jaren in de Culturele Commissie heb gezeten, kon ik eraan bijdragen om de
leerlingen in aanraking te brengen met theater en musea.
Lesgeven is een mooi vak. Zo heb ik ook genoten van de rekenlessen; vroeger nog met rijtjes
sommen keurig naast elkaar in het schrift met twee hokjes ertussen, nu echter adaptief op de iPad.
Een goede verbetering.
Gymlessen geven gaf mij ook altijd veel plezier. En om bij de gymzaal te komen moest er eerst
een ritje op de fiets over het prachtige fietspad door het bos gemaakt worden in de frisse
ochtendlucht. Dat was bepaald geen straf.
Ik zal het missen: het lesgeven, de kinderen, de collega’s en u, de ouders.
Ik wil u hartelijk danken voor het vertrouwen en de goede samenwerking al die jaren.
Henriëtte Bosman.
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Groep 8.
Er wordt nog steeds nagepraat over de afscheidsmusical van groep 8. Het was in één woord
geweldig !!! We wensen de leerlingen en de vertrekkende ouders veel geluk voor de toekomst.
Tijdens de afscheidsavond is het volgende gedicht voorgelezen. Tot ziens allemaal!
Als ik niet bang was zou ik het durven.
Als ik het zou durven zou ik slagen.
Als ik zou slagen zou ik het kunnen.
Als ik het zou kunnen zou ik het willen.
Als ik het zou willen zou ik het kunnen.
Als ik het zou kunnen zou ik slagen.
Als ik zou slagen zou ik het durven.
Als ik het zou durven dan was ik niet bang.
Mark Insingel

Jaargang 5 - nummer 38 – 12 juli 2019

Gefeliciteerd.
Juli
13
17
17
19
21
23
28
30
31
31
AUGUSTUS
3
4
10
18
22
23
26

Lotte
Laurens
Luuc
Zoë
Luca
Thom
Naomi
Nout
Sanne
Esmé

Groep
5
5
3
3
5
4
2
3
7
6

Niels
Sander
Xandia
Jorn
Noël
Kita
Isa

Groep
2
7
5
1
1
7
7

Agenda.
12 juli

Laatste schoolochtend – Vossenjacht – 10.45 uur vrij
Zomervakantie van 15 juli t/m 23 augustus

26 augustus

2 september

Eerste schooldag cursusjaar 2019- 2020
Start 8.30 uur.
Uitreiking schoolkalender.
Luizencontrole

5 september

Bruisend Nijverdal

7 september

Sport- en cultuurfestival

9 september

Startdienst – Beth Shalom – 19.00 uur Thema: Samen op reis.

18 september

Studiedag personeel – Leerlingen zijn vrij !
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Vossenjacht.
In de buurt rondom school zag je vanmorgen veel opvallende personen lopen. Ze zagen er
allemaal geweldig uit. De jaarlijkse vossenjacht was weer een groot succes. Leerlingen en ook
ouders zien hier naar uit. Sommige ouders nemen speciaal voor de vossenjacht een vrije dag. Alle
ouders en oud leerlingen willen we bedanken voor de medewerking. Volgende jaar weer ?????
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Overige berichten.
Ook deze vakantie is het weer zover!
De FreeXS sportweek!
Van 19 t/m 23 augustus kun je komen voetballen, volleyballen, dansen en nog veel meer!
Op 3 locaties verspreid over Nijverdal en Hellendoorn staan weer veel enthousiaste sporters klaar
om met jou te sporten!
Zien we je dan?
Kijk voor meer info op:
Insta: FreeXS.sportweek.
Facebook: FreeXS Nijverdal

