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Lees over de groep van uw kind
op
Locatie SO >>

Agenda
22 oktober: herfstvakantie t/m 26 oktober
9 november 16.45 uur: Sint Maartenoptocht
21 november na schooltijd: tuinwerkmiddag
22 november: studiedag
5 december: Sinterklaas
21 december 11.00 uur: kerstviering
24 december: kerstvakantie t/m 4 januari

Voor u ligt de eerste NIEUWSKLANK van dit schooljaar. In deze nieuwsbrief van Meerklank ontvangt u alleen kort
overkoepelend schoolnieuws. Voor het nieuws uit de klassen kunt u bovenstaande link naar ‘Locatie SO’
aanklikken.
Wilt u het nieuws van de VSO locatie lezen? Kijk dan helemaal onderaan deze nieuwsbrief.

Locatie
Het stukje voortuin bij groep 7/8 blauw en bij de kleuters heeft een mooi nieuw
hek gekregen zodat kinderen er nu veilig kunnen spelen en werken.
De moestuin bij de ingang is weer leeg. Er is onder andere pompoensoep
gemaakt van de oogst. Het is nu echt herfst geworden en de wind waait door
de bomen. Er liggen een heleboel eikeltjes en bladeren bij onze voordeur! Tijd
om de tuin winterklaar te maken.
Op woensdagmiddag 21 november i s er een tuinwerkmiddag. U bent van
harte welkom om samen met ons de handen uit de mouwen te steken. Wij
zorgen voor een lekkere lunch!
De taxiparkeerstrook is onlangs, naast de belijning, door de gemeente
ook voorzien van een bord. Als u goed kijkt ziet u het achter een
laaghangende tak! Misschien kunnen we die tak weghalen op 21
november waardoor het beter zichtbaar wordt.

Medewerkers
Marga Zuijdendorp, sinds begin dit schooljaar op het SO en daarvoor jarenlang op het VSO werkzaam als
onderwijsassistent, neemt afscheid van Meerklank. Zij is lang ziek geweest en gaat nu met een nieuwe baan een
nieuwe start maken. Wij danken Marga voor haar inzet en betrokkenheid bij onze school!
Sinds afgelopen week werkt Anouk Booijs (zie verderop onder ‘Even voorstellen’) bij ons op het SO, tot nu toe
vooral in groep 7/8 paars op vrijdag op de plek van Marga. Anouk is er ook op dinsdag en donderdag en zal op die
dagen ook in andere groepen worden ingezet.

Leerlingen
Op 14 september heeft Dimmy uit groep 4 afscheid genomen van Meerklank. Zij zal naar een andere school gaan
waar zij met haar nieuwe manier van communiceren beter geholpen kan worden.

Belangrijke gebeurtenissen
Speciale weekopening
De weekopening op maandag 8 oktober ging over vriendschap. En over ‘dank je wel’ zeggen.
Vriendschap was het thema van de kinderboekenweek dit jaar. Als je iemands vriend bent, dan wil je dat het goed
met diegene gaat. Dan zorg je voor diegene, dan geef je graag iets en mag je ook iets ontvangen. En als je iets
ontvangt, dan mag je diegene bedanken!

Leerlingen van groep 7/8 paars vertelden over vriendschap. En de hele groep zong een ‘dank-je-wel-lied’. Er
waren namelijk enkele gasten aanwezig die we graag wilden bedanken voor wat zij hebben gegeven voor de
verdere inrichting van onze nieuwe locatie. Er klonk een blij en hartelijk “dank je wel”, onder andere voor de opa
en oma van Daan. Zij hebben op hun 50-jarige huwelijksfeest geld ingezameld voor ons SO, in een door een van
hun kleindochters geknutseld ‘Meerklankgebouw’.
Wij zijn heel blij met al onze vrienden. Een ieder geeft op zijn manier: de een door praktisch te helpen, de ander
door af en toe iets mee te nemen dat nodig is, weer een ander door een schenking te doen. Met alle inzet kunnen
we samen onze mooie school vormgeven. Nogmaals hartelijk dank!

Ouderraad
Afgelopen schooljaar hebben we helaas afscheid moeten nemen van onze voorzitter (Johan Admiraal),
Penningmeester (Lilian & Stef Muller) en ouderraadslid voor het VSO Ton Kamperman.
Zij hebben vele jaren in de ouderraad gezeten en we willen jullie hiervoor nogmaals hartelijk bedanken.
Dan komt direct een andere vraag naar boven natuurlijk: Wie van de ouders vindt het leuk om mee te denken
over het de activiteiten die we voor onze kinderen kunnen organiseren.
Wat doet de OR zoal?
De ouderraad int en beheert de vrijwillige ouderbijdrage en hiermee bekostigen we leuke extra’s voor je kind
zoals o.a. een cadeautje voor hun verjaardag en leuke activiteiten rondom de feestdagen. Ook bekostigen we een
deel van het schaatsen in de winter.

2

De activiteiten organiseren we in samenspraak met de leerkracht. Ook informeren we de contactouders over
activiteiten en de contactouders informeren ons weer over wat zij vanuit de klassen horen.
Kortom: het zijn leuke, organiserende en praktijkgerichte taken en het is een gezellige “raad” : )
We hebben met name behoefte aan meer ouders vanuit het SO, omdat de meeste leden nu vanuit het VSO
komen. Heb je zin om de ouderraad te versterken dan kan je contact met mij opnemen op nummer :
06-18816732
Helma Speelman (voorzitter)

Poppentheater
Op maandagochtend 29 oktober gaan alle groepen genieten van een
voorstelling van Popcontact. Anke van Vliet, de poppenspeelster die
ook op onze officiële schoolopening in maart voor de leerlingen
heeft gespeeld, speelt nu voor ons het verhaal van Chico.
‘Chico’ is een mooie voorstelling met dierpoppen, die vanuit een
bijzondere kast met een grote oude boom op klassieke muziek
gespeeld wordt:

Heel soms zie je hoog in oude bomen sponnen zitten, kleine witte beestjes met een oranje snavel. Sponnen kunnen
niet vliegen. Deze voorstelling gaat over Chico, een piepklein sponnetje, die helemaal alleen boven in de boom zit.
Zijn moeder is weg en vlakbij kruipt een spin. Roepend om zijn moeder, valt Chico met nest en al uit de boom. Hij
komt òp de grond en zelfs ònder de grond terecht. Chico's leven zit opeens vol spannende momenten en
ontdekkingen. Zou hij weer terug naar zijn vertrouwde plekje boven in de boom komen?

Studiedag
Dinsdag 25 september hadden de medewerkers van Meerklank studiedag.
We hebben ’s morgens tijd besteed aan de leerlijnen die er zijn voor het SO en het VSO. We keken hierbij kritisch
naar scholing, literatuur en methodieken voor de diverse leerlijnen.
s ‘Middags kregen we scholing in het omgaan met agressie. We leerden hoe we fysiek en mentaal sterk konden
zijn bij agressie door leerlingen.
Het is fijn en goed om een hele dag samen de tijd te hebben om ons onderwijs aan uw kinderen te verbeteren.
Juf Irene, VSO 1B

Koffie-inloop
Op maandagochtenden is er van 9.00-10.00 uur ‘koffie-inloop’ voor ouders om elkaar informeel te ontmoeten. U
bent welkom!
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Even voorstellen
Hallo allemaal,
Mijn naam is Anouk Booij en ik ben 26 jaar oud. Vanaf oktober 2018 kom ik het team
versterken bij de SO als leeraarondersteuner. Ik ben gediplomeerd
kinderopvangmedewerkster en onderwijsassistente en hopelijk vanaf volgend jaar ook
docente Engels tweedegraads.
Ik hoop een leuke en leerzame tijd te hebben bij SO Meerklank en heb zin om te starten.
In mijn vrije tijd houd ik van werken in mijn Bullet Journal en schilderen. Hiernaast vind ik
het fijn om af en toe een drankje te doen met mijn vriendinnen en om te zwemmen.
Ik ben vanaf 10 Oktober 2018 te vinden zijn op de SO op de dinsdagen, donderdagen en
vrijdagen. Misschien zult u me ook een keer vinden op het VSO. Bij vragen mag u me gerust even opzoeken, dat is
geen probleem. Ik heb er in ieder geval zin in en zie u (wellicht) snel.
Anouk Booij
Wilt u het nieuws van het VSO lezen? Op de website staat de nieuwsbrief van het VSO.
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