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SCHOOLVAKANTIES - VRIJE DAGEN 2022-2023 

Eerste schooldag  29 augustus 2022    
Herfstvakantie  17 oktober t/m 21 oktober 2022 
Kerstvakantie   26 dec 2022 t/m 6 januari 2023 
Voorjaarsvakantie  27 februari t/m 3 maart 2023 
Pasen   7 april t/m 10 april 2023 
Meivakantie   24 april  t/m 5 mei 2023 
Hemelvaart  18 en 19 mei 2023 
Pinksteren   29 mei 2023 
Zomervakantie 24 juli t/m 1 september 2023 
 
Overige vrije dagen:  
Evt. andere data zijn te vinden in de jaarkalender en agenda in 
Parro en worden vroegtijdig in de nieuwsbrief aangegeven  

SCHOOLTIJDEN 

Maandag  8.30 - 14.15 uur  
Dinsdag  8.30 - 14.15 uur 
Woensdag  8.30 - 14.15 uur 
Donderdag  8.30 - 14.15 uur 
Vrijdag  8.30 - 14.15 uur 
 
Let op: 
De kinderen van groep 1 zijn op vrijdag vrij en groep 2 is elke vrij-
dag om 12.00 uur vrij. 

VOOR AANVANG VAN SCHOOL 

Kinderen van groep 1 t/m 8 hebben elke dag een inloop van 8.15 
uur tot 8.30 uur. Ze mogen vanaf 8.15 uur binnenkomen. De lessen 
starten om 8.30 uur. 
 

LEERKRACHTEN EN HUN GROEP 

Groep 0/1 juf Inge (ma, di) en juf Angela (woe, do)  
Groep 2 juf Renee (ma t/m vrij) 
Groep 3 juf Jessica (ma, di, vrij) en juf Miranda (woe, don)  
Groep 4 juf Janine (ma, di, woe) en juf Mirjam (don, vrij)  
Groep 5 juf Marije (ma t/m vrij) 
Groep 6 juf Nena (ma, di) en juf Kim (woe, don, vrij)  
Groep 7 juf Linette (ma, di, woe, vrij) en juf Nena (don)  
Groep 8 meester Dennis (ma t/m vrij)  
 
Verder worden sommige leerlingen / groepen begeleid door de on-

derwijsassistenten. 

Juf Maria  ma, di, do, vrij op de ochtenden 
Juf Mirte ma en di de hele dag, woe, vrij op de ochtend  
 
 

  

2 

 

 

Vossenjacht team 



5 - GELIJKE      DAGEN 
(5GD)MODEL 

Wij hebben een 5GD 
model Dit houdt in dat 
de kinderen dit jaar van 
8.30 tot 14.15 uur naar 
school gaan. Om 12.00 
uur gaan de kinderen 
naar buiten om te spe-
len. Om 12.20 uur zullen 
we in de groepen met de 
kinderen een broodje 
eten. De kinderen ne-
men zelf een lunchpak-
ket mee naar school.  

SCHOOLZWEMMEN 

Elk schooljaar gaan we 
schoolzwemmen. We 
gaan met groep 5 t/m 8 
in het najaar en voorjaar 
zwemmen. Met groep 4 
alleen in het voorjaar 
i.v.m. het behalen van 
zwemdiploma’s. Wan-
neer dit is wordt z.s.m. 
bekendgemaakt. 

 
Handelend rekenen 

Groep 6 

  

OVERIGE ONDERWIJSTAKEN: 

Schoolleider  Roelien Hoogeveen  aanwezig: ma t/m vr 
Intern Begeleider  Auktje Grootjans  aanwezig: di, wo*, do 
HVO docent  Gretha van der Heide aanwezig: dinsdag  
GVO docent  Anita Kloppenburg aanwezig: donderdag 
combicoach  Stefan Kiestra  aanwezig: woensdag 
Muziekdocent  Nelleke Honning aanwezig: maandag  
* woensdag om de week 

ONDERWIJS EN SCHOOL 

Naast dit informatieboekje zijn er nog meer documenten die over 
de school en het onderwijs van de school gaan. De volgende docu-
menten zijn in school aanwezig: 
De schoolgids  
Daarin staat onder meer alle informatie over hoe het onderwijs 
gegeven wordt, welke ontwikkelingen de school doormaakt, hoe de 
zorg voor leerlingen geregeld is, hoe de contacten met ouders ver-
lopen, hoe de leerkrachten werken en welke taken ze hebben. De 
schoolgids is ook te vinden op onze website en op scholenopde-
kaart.nl 
Het schoolplan  
Hierin staat wat de ontwikkelplannen voor de komende 4 jaar zijn. 
Er wordt in vermeld waar de school de komende 4 jaar aan gaat 
werken. Het laatst gemaakte schoolplan loopt van 2019—2023.  
Het schooljaarplan  
Hierin staan de ontwikkelplannen voor het komende schooljaar 
uitgewerkt. 
Het schoolondersteuningsplan (staat in  de schoolgids)  
Hierin staat vermeld langs welke lijnen de zorg verloopt op onze 
school. Als een leerling meer ondersteuning nodig heeft dan de 
reguliere zorg, hebben we daar op school een aantal zaken voor 
geregeld.  

CONTACT/ GESPREKKEN 

Indien u de leerkracht van uw kind wilt spreken, is dat buiten de 
schooltijden mogelijk. Wilt u een uitgebreid gesprek, dan graag 
volgens afspraak. Voor een gesprek met de directie kunt u binnen-
lopen om een afspraak te maken. 

GYMROOSTER 

De lessen op woensdag worden gegeven door de combicoach, Ste-
fan Kiestra. Groep 3 krijgt het hele jaar op woensdag les van de 
combicoach. Groep 4 t/m 8 een half jaar. 
    
Groep 1  dinsdag      
Groep 2  dinsdag, vrijdag    
Groep 3 en 4  woensdag, donderdag  
Groep 5 t/m 8  woensdag, vrijdag  
 
De kinderen dragen gymkleding (gympakje of korte broek met 
shirt) en gymschoenen. Het dragen van gymschoenen is ter voor-
koming van voetwratten, voetschimmel en verwondingen. Als kin-
deren geen gymkleding en/of schoenen bij zich hebben kunnen zij 
niet meedoen met gym. De kinderen van groep 3 en 4 mogen in dat 
geval in hun ondergoed gymmen. De groepen 5 t/m 8 douchen na 
het gymmen.  
  



 

  

PAUZE-CONSUMPTIE 

We vinden het belangrijk dat kinderen op school een gezonde ver-
snapering nuttigen. De schoolregel voor pauze-consumpties is:  
Op dinsdag, woensdag en donderdag nemen kinderen groente of 
fruit en drinken mee naar school voor de pauze van 10 uur.  
Op maandag en vrijdag nemen kinderen een gezonde consumptie 
mee. Dat kan groente, fruit of brood zijn of een versnapering die 
niet erg vet of zoet is. Voor de lunch laten we het vrij. 
 

TRAKTEREN 

Kinderen die jarig zijn mogen in hun eigen groep trakteren. Voor 
traktaties gelden geen regels. Een grote traktatie is echter niet no-
dig. Alle kinderen hebben immers een pauzeconsumptie bij zich. 
Het is raadzaam vooraf met de leerkracht van uw kind te overleg-
gen over de traktatie in verband met allergieën van kinderen. 
 

KINDEREN ONVERWACHT NAAR HUIS, ZIEKTE 
VAN UW KIND ONDER SCHOOLTIJD 

Soms gebeurt het dat een kind op school ziek wordt of een ongeval 
krijgt waarbij doktersbezoek nodig is. Dan willen wij contact met u 
op kunnen nemen. We vinden het daarom belangrijk te weten op 
welk telefoonnummer u bereikbaar bent of wie we kunnen bellen 
wanneer u niet bereikbaar bent. 
Bij de aanmelding van uw kind hebt u aangegeven welke nood-
nummers we kunnen bellen als er iets is. Mochten hier wijzigingen 
in komen, dan horen we dit graag. 
 

ZIEKMELDING 
Elke dag registreren de leerkrachten de aan- en afwezigheid 
van de leerlingen. Bij afwezigheid/ziekte van een kind, dienen ou-
ders voor schooltijd, met opgaaf van reden, dit te melden aan de 
school. Dit kan telefonisch doorgegeven worden aan de schoollei-
der of de leerkracht. Is bij ons niet bekend waarom een leerling 
afwezig is, dan nemen wij diezelfde ochtend/middag contact 
op met de ouders. Ook hier geldt de meldingsplicht van de directie 
aan de leerplichtambtenaar bij ongeoorloofd verzuim. Mocht uw 
kind een afspraak hebben bij een arts, dan kunt  dit melden bij de 
leerkracht. 

VERLOF AANVRAGEN 
De leerplichtwet kent geen snipperdagen, maar in bijzondere om-
standigheden kunt u wel extra verlof aanvragen. Extra verlof is 
mogelijk als de volgende omstandigheden zich voordoen: 
 Huwelijk van bloed- of aanverwanten tot en met de 3de graad 

van het kind: 
        - 12,5 of 25 jarig huwelijksjubileum van ouders: 1 dag 
 - 25-, 40- of 50-jarig huwelijksjubileum van ouders of 
 grootouders: 1 dag (geen weekendje weg) 
 Ernstige ziekte van ouders, bloed- of aanverwanten tot en met 

de 3de graad van het kind: duur in overleg met de schoolleider 
 Overlijden van bloed- of aanverwanten tot en met de 4de graad 

van het kind: duur in overleg met de schoolleider. 
 Sommige religieuze feesten: in overleg met de schoolleider 
Bijzonder verlof kunt u aanvragen bij de schoolleider, minimaal 
zes weken van te voren. Dit geldt uiteraard niet in het geval er 
sprake is van acute omstandigheden. 
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SPEERPUNTEN 

VAN ONDERWIJS 

ONTWIKKELING  

Eigenaarschap: 
Het eigenaarschap van 
de leerling vergroten 
door in te zetten op de 
executieve functies 
(zelfbeeld, plannen, mo-
tivatie etc.) 
 
Technisch lezen: 
We willen kijken hoe we 
effectief instructie kun-
nen geven en de motiva-
tie van de kinderen op 
het gebied van lezen ver-
groten.  
 
Close reading: 
Een doorgaande lijn 
creëren op het gebied 
van deze manier van be-
grijpend lezen. 
 
Plusleerlingen: 
Leerlingen die meer aan 
kunnen, uitdagen in hun 
manier van denken en 
leren. 
 
Welbevinden: 
De meeste kinderen gaan 
met plezier naar school, 
dit willen we in ieder 
geval waarborgen. Dit 
doen we door ac-
tiverende werkvormen in 
te zetten. 
 
Muziek: 
Dit schooljaar komt er 
een muziekdocent die 
wekelijks de kinderen 
een half uur muziekles 
geeft en daarbij de 
leerkrachten stimuleert. 
 
Rekenen: 
Het implementeren van 
een nieuwe reken-
methode. 
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VAKANTIE ONDER SCHOOLTIJD 

Alleen als het gaat om een gezinsvakantie, die het gezin in geen en-
kele schoolvakantie kan opnemen door de specifieke aard van het 
beroep van (een van) de ouders, kan extra verlof worden verleend. 
In dat geval mag de schooldirecteur eenmaal per schooljaar het 
kind vrijgeven (voor maximaal 10 schooldagen), zodat het gezin 
toch op vakantie kan. Het gaat daarbij om de enige gezinsvakantie 
in dat schooljaar. De verlofperiode mag overigens niet in de eerste 
twee weken van het schooljaar vallen. Op het aanvraagformulier is 
een werkgeversverklaring opgenomen.  
 
HOOFDLUISCONTROLE 

Na elke vakantie worden alle kinderen op hoofdluis gecontroleerd 
door het LOT (Luizen Opsporings Team). Het team bestaat uit ou-
ders. Alle kinderen worden door hen gecontroleerd. Wanneer kin-
deren luizen hebben krijgen de betreffende ouders daarvan bericht.  
Alle ouders in de groep van het kind krijgen een bericht met het 
verzoek hun eigen kinderen op luizen te controleren. Na een aantal 
dagen komt het LOT opnieuw op school om de kinderen van de 
groep waar luizen geconstateerd zijn te controleren. Wanneer u zelf 
bij uw kind hoofdluizen constateert, meldt u dat bij de leerkracht of 
de schoolleider zodat het LOT ingeschakeld kan worden.  
Mocht u ook willen helpen, dan kunt u zich melden bij Roelien 
Hoogeveen. 
 

ZIEKTE LEERKRACHT 

Het kan voorkomen dat een leerkracht moet verzuimen in geval 
van ziekte of bijzondere omstandigheden. De school zorgt in dat 
geval voor een vervangende leerkracht, indien mogelijk een leer-
kracht die al bekend is met onze school en onze kinderen.  
Wij streven er naar zo weinig mogelijk verschillende leerkrachten 
in te zetten. Bij het niet beschikbaar zijn van een vervangende leer-
kracht zal de school proberen een andere oplossing te vinden om 
lesuitval te voorkomen. Alleen als het echt niet anders mogelijk is, 
zullen wij u moeten vragen uw kind thuis te houden. In een derge-
lijk geval krijgt u daarover dan vanzelfsprekend zo spoedig moge-
lijk bericht. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Groepsdoorbrekend  

werken 



 

  

VERKEER EN PARKEREN 

In Het Hunzehuys zijn drie scholen gevestigd. Samen hebben we 
ruim 450 leerlingen. Als deze kinderen allemaal in de auto ge-
bracht worden dan is er sprake van een parkeerproblematiek. 
Daarom willen we graag promoten om de kinderen zoveel mogelijk 
op de fiets of lopend naar school te brengen, indien dit mogelijk is.   
Voor de veiligheid van de kinderen die op de fiets komen, is beslo-
ten dat het auto- en fietsverkeer gescheiden moet worden. Daarom 
doen wij een dringend beroep op kinderen en ouders die op de fiets 
naar school komen, om gebruik te maken van de aangelegde fiets-
paden. In het belang van de veiligheid voor alle kinderen ver-
zoeken wij alle ouders en kinderen om hieraan mee te werken.  

 
BEREIKBAARHEID BUITEN SCHOOLTIJD 

Bij calamiteiten zijn de school en de individuele leerkrachten te 
bereiken via de schoolleider: Roelien Hoogeveen 06-26070873  
 

OUDERBIJDRAGE 

Koningsspelen, het schoolreisje, excursies, toneelvoorstellingen, 
activiteiten zoals kerst, Sinterklaas etc. dit zijn zomaar een paar 
voorbeelden van onkosten waar de school jaarlijks mee te maken 
krijgt. Daarom vraagt de activiteitencommissie ieder schooljaar 
een vrijwillige ouderbijdrage, om deze activiteiten te kunnen be-
kostigen.  
Voor alle duidelijkheid: de vrijwillige ouderbijdrage staat los van 
het geven van onderwijs aan uw kind(-eren).  
Het betalen van de ouderbijdrage gebeurt op vrijwillige basis. De 
reden hiervoor is dat het onderwijs voor iedereen toegankelijk 
moet blijven en dat extra heffingen daarvoor een belemmering vor-
men.  
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School-
fonds 

Sinter-
klaas 

School-

feest 
school-

reis 

Af-
scheid 

Totaal 
ouder-

bijdra-
ge  

per 
leerling 

Gr 1/2 33,50 10,00 20,00   63,50 

Gr 3/4 33,50 10,00 25,00   68,50 

Gr 5/6 33,50   35,00   68,50 

Gr 7 33,50   70,00   103,50 

Gr 8 33,50   70,00 5,00 108,50 

 

Muziekles  

Groep 5 



  

 
Wijze van betalen:  
Het geld wordt in termijnen geïnd. U krijgt daarvoor een verzoek 
van onze  Stichting Derdengelden. U kunt betalen via automatische 
incasso of door het bedrag zelf over te maken. 
Via automatische incasso: Het geld wordt in oktober en maart ge-
ïncasseerd. 
Zelf overmaken: rekeningnummer NL75RABO0309217148, t.n.v. 
OBS De Meander/Activiteitencommissie, ovv de naam van uw kind 
De bijdrage voor het komend schooljaar is als volgt door de Stich-
ting Derdengelden vastgesteld. In het overzicht op de vorige pagina 
kunt u ook aflezen waar het geld voor wordt gebruikt. 
Ouders die moeite hebben met de betaling hiervan, kunnen in be-
paalde gevallen een beroep doen op de regeling van de gemeente 
via Mee doen Borger-Odoorn. 

 

VERJAARDAGEN JUFFEN EN MEESTER 
De verjaardagen worden op een dag in het jaar gezamenlijk ge-
vierd. Deze Meester– en juffendag vieren we dit jaar op 8 juni. 
 

EXTERNE CONTACTEN  
Jeugdgezondheidszorg 
088-2460246 (ma-vr  08.00 - 17.00 uur) , 
E-mail:info@ggd-drenthe.nl  
(Meer informatie in de schoolgids op de Meander-website) 
 
Logopedie 
Afke Halbesma, logopedist 
E-mail: a.halbesma@ggddrenthe.nl  
(Meer informatie in de schoolgids op de  Meander-website) 
 
De onafhankelijke vertrouwenspersoon 
mevrouw I.Folkers, tel: 0591 - 650190.  
(Meer informatie in de algemene schoolgids op www.opoborger-
odoorn.nl ) 
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Thema kapper 
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CONTACTGEGEVENS 

O.b.s. de Meander 

Bezoekadres: 
Molenstraat 3b 
9531 CH Borger 
 
Contactgegevens: 
Telefoon: 0599-234690 
@: obs-demeander@opoborger-
odoorn.nl 
www: www.obsdemeander-
borger.nl 
 
Schoolleider 
Roelien Hoogeveen 
Telefoon: 06-26070873 
@: r.hoogeveen@opoborger-
odoorn.nl 
 
Bevoegd gezag 
Stichting Openbaar Primair 
Onderwijs Borger-Odoorn 
De Baander 2  
9531AG Borger 
 
Onderwijsbureau 
Jacqueline Drok, directeur 
bestuurder 
De Baander 2 
9531 AG Borger 
Telefoon: 0599-353570 
@: info@opoborger-odoorn.nl 
 
Contactpersoon 
Kim Venema 
Telefoon: 0599-234690 
@: k.venema@opoborger-
odoorn.nl 
 
Medezeggenschapsraad (MR) 
Karlien Robroch (voorzitter, 
moeder Lise en Emma) 
Telefoon: 0644174010  
@: krobroch@gmail.com 
 
Activiteiten Commissie (AC) 
Rena Lageman (voorzitter, 
moeder van Kai en Dex) 
Telefoon: 0648791236  
@: renalageman@gmail.com 
 

 

AANTEKENINGEN/NOTITIES: 
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