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Voorstellen 
Juf Lorin Hof, groep 6/ 7 
 
Hoi, 
Ik ben Lorin Hof. Ik ben 17 jaar en ik kom 
uit Tuitjenhorn. Ik zit nu in mijn derde en 
laatste jaar van de opleiding 
Onderwijsassistent niveau 4 op het Horizon 
college in Alkmaar. Ik heb aan het begin 
van de zomervakantie te horen gekregen 
dat ik mocht gaan stagelopen op De 
Meerkoet. Tot het einde van het schooljaar 
(2020/2021) loop ik bij juf Mieke in de klas 
in groep 6/7. Mijn stagedagen zijn 
maandag, dinsdag en woensdag. 
Donderdag en vrijdag zijn mijn 
schooldagen. Ik loop nu een paar weken 
stage en heb het heel erg naar mijn zin!! 
We gaan er een leuk jaar van maken 

 

 

 

 

 

 

 



Even voorstellen 
Meester Daan, stagiair bij juf 
Ute 
 
Beste ouders/verzorgers, 
 
Misschien heeft uw kind het al wel gehad 
over ene meester Daan, wie is dat dan? 
Laat ik mij dan gelijk maar even voorstellen: 
Ik ben Daan Weijdema, 19 jaar en ik kom 
uit Breezand. In mijn vrije tijd houd ik er van 
om lekker creatief bezig te zijn, van 
linoleum snijden tot een caravan 
opknappen, het kan mij niet gek genoeg. Ik 
speel euphonium (een blaasinstrument) bij 
Breez’ Harmony in Breezand. Verder vind ik 
geschiedenis bere-interessant en verzorg ik 
samen met mijn vriendin een paard. Dit jaar 
doe ik een MBO avondstudie van één jaar 
in Amsterdam waarna ik graag door zou 
willen leren op de PABO om volwaardig 
docent te worden. Ik loop drie dagen in de 
week stage bij Juf Ute en zal vooral te 
vinden zijn in groep 4/5 .  
Ik hoop jullie allen voldoende geïnformeerd 
te hebben en wanneer het weer kan, sta ik 
open voor een korte babbel en kunt  u 
vragen op mij afvuren. 
 
Met vriendelijke groeten, 
Daan Weijdema 
 

Even voorstellen 
Juf Laura Bakker, groep 1/ 2 
 
Mijn naam is Laura Bakker. Ik ben 22 jaar 
en woon in Schagen. In september ben ik 
gestart met het derde jaar van de PABO. Ik 
volg deze opleiding in de deeltijd-variant. Ik 
ben hiernaast namelijk ook drie dagen 
werkzaam op kinderdagopvang “Hoi 
Pipeloi” in Schagerbrug. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
In mijn vrije tijd lees ik graag (en veel). 
Daarnaast sta ik ook graag in de keuken en 
ben ik dol op reizen. Zo was ik afgelopen 
jaar bijvoorbeeld te vinden in Letland, Peru, 
Finland en op Curaçao! Ik kom tot 13 
januari stagelopen in groep 1-2. Ik heb veel 
zin om de kinderen en de school te leren 
kennen!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dichter op school 
Donderdag 1 oktober en vrijdag 2 oktober 
 

 
De schooldichter maakt zin!  

Beste ouder, stief/liefouder en 
verzorger,  

We zijn ongelooflijk blij u mee te delen dat uw kind de komende tijd iets unieks zal maken en 
leren, want De Schooldichter komt langs op De Meerkoet om zijn of haar creativiteit te eren! 
De Schooldichter maakt zin en na de dichtles gaat uw kind zelf zinnen maken! En nee, deze 
zinnen zullen niet verdwijnen in een schoolschriftje met gevouwen hoekjes aan de rand, 
maar worden gebundeld in een boek van eigen hand!  

Een voorbeeldkaft van een andere school vindt u onderaan 
deze brief . 

De Schooldichter komt inspireren met een les over verschillende dichtvormen (waaronder 
‘rap’) en biedt leuke, snelle en fantasierijke handvatten tot het schrijven van een gedicht. 
Daarna maken de kinderen hun eigen woorden tot zinnen; een monument in taal voor 
allemaal!  

De school bundelt vervolgens alle zelfgeschreven gedichten tot een eigen bundel en met 
behulp van een echte uitgeverij lanceren zij trots het resultaat op maat: Een boek dat zelf 

 



door de kinderen is ontworpen, samengesteld en vormgegeven. Want met De 
Schooldichter komt creativiteit in al zijn facetten tot leven!  

U zult begrijpen dat uw kind daarna vol enthousiasme zijn/haar verkooptrucs van stal haalt 
om iedereen de eigen bundel aan te smeren, want het resultaat zal alle kinderen op wolkjes 
doen lopen. En vanuit die hoogte beloof ik u bij deze op de hoogte te houden!  

Creatieve groeten van, 
Peter Kaper Schooldichter 
– Noord Holland  

www.deschooldicht.nl 
Voorkant van de dichtbundel 
van OBS De Kennemerpoort 
te Alkmaar  

 
 
 

Ouderenquête thuisonderwijs 
Aanbevelingen vanuit  MR 
 

● Een overzicht maken voor alle groepen met hierin wat ouders kunnen verwachten 

aan thuiswerk als corona de kop weer opsteekt.  Ook alle afspraken die we als 

team hebben gemaakt qua contactmomenten etc. komen hierin te staan. 

● Aanbod per groep in een dagplanning i.p.v. weekplanning. 

● Projectmatig werken niet aanbieden, eventueel wel als losse activiteit, zodat 

kinderen zelfstandig aan het werk kunnen. 

● Instructie voorzien van duidelijke uitleg, geschreven, een filmpje of via meet, dit 

kan per groep verschillen. 

● Het moet vooraf duidelijk zijn op welke manier de contactmomenten zijn en in 

welke frequentie.  

● Feedback op het werk, vooraf duidelijk besproken binnen het team en naar de 

ouders en kinderen gecommuniceerd.  

● Directie moet zich met regelmaat laten horen/ zien aan alle ouders van de school, 

filmpje via weekbrief of mail.  

 

Reactie van Stef en Debby op de aanbevelingen vanuit de MR: 
Beste ouders/ verzorgers, 

Wij hebben de aanbevelingen teambreed besproken en nemen de meeste aanbevelingen 

over. Het projectmatig werken willen wij in de bovenbouw wel blijven doen. Hierbij 

rekening houdend met de wens dat leerkrachten intensiever begeleiden. De aanbeveling 

naar directie nemen wij ook mee. Vanaf dit schooljaar krijgt u iedere 14 dagen een 

 

http://www.deschooldicht/


nieuwsbrief. Daarnaast zullen wij een filmpje maken waarin wij de plannen van dit 

schooljaar toelichten. Een fysieke algemene ouderavond is helaas niet mogelijk. 

Met vriendelijke groet, Stef en Debby 

 
Jumbo spaaractie 

Vanaf woensdag 30 september kunt u bij Jumbo gaan sparen voor onze 

school. 

Bij elke besteding van €10, ontvangt u een spaarpunt. Deze spaarpunten kunt u 

toekennen aan een school/vereniging van uw keuze. Wij willen u natuurlijk vragen ze aan 

onze school te geven. Van de punten die we ophalen kunnen wij namelijk extra leer- en 

spelmaterialen voor de kinderen aanschaffen. 

Op de website www.jumbosparenmetelkaar.nl kunt u onze school opzoeken en zien wat 

onze spaardoelen zijn. Op deze site kunt u de spaarpunten ook direct aan onze school 

toekennen. 

Daarnaast kunt u de punten ook scannen met de Jumbo Sparen met Elkaar app. Deze app 

is beschikbaar voor zowel IOS- als Android telefoons en is te downloaden in de App Store 

of Google Play Store. Met de Jumbo Sparen met Elkaar app kunnen de spaarpunten heel 

makkelijk en snel gescand en geactiveerd worden. 

 
 

 

 
 
 
 
 
 

 

http://www.jumbosparenmetelkaar.nl/


 

Sportservice 
Apenkooi 
3 SEPTEMBER 2020 

 

Kom jij met ons apenkooien? Lekker rennen, 
vliegen springen, klimmen en slingeren. 

De gymzaal van de sporthal is helemaal 
volgebouwd en wij staan klaar met 
verschillende apenkooi spellen. 

De activiteit is toegankelijk voor kinderen van 
6 t/m 12 jaar. In verband met de maatregelen 
betreffende covid-19 mogen alleen de 
kinderen naar binnen. Deze activiteit kost €2,- 

Schrijf je hier in!  (zoek op woonplaats) 

Ben je in het bezit van een meedoenpas? geef 
je dan op door te mailen naar 
mverblaauw@teamsportservice.nl. 

7 oktober sluit de inschrijving!!! 

We verwachten je 1x: 

1: 13 okt. 2020 van 10:00 tot 11:00u 

 
 

 

 

 

Studiedag 
Maandag 19- 10 

Deze dag staat in het 
teken van het portfolio. 
Wij zijn druk bezig met 
het versterken van het 
portfolio. Juf Femke 
heeft een onderzoek 
gedaan naar het werken 
met portfolio’s. Wij 
bekijken portfolio’s van 
andere scholen en halen 
voorbeelden uit de 
literatuur. Daarnaast 
gaan wij op zoek naar 
mooie mappen zodat het 
portfolio een waardige 
vervanger is van de 
rapporten. 

 

Koelkast 
De kinderen kunnen de 
koelkast weer gebruiken.  
 

 

 

https://www.noordhollandactief.nl/woonplaats


Voorschoolse opvang 
 
Wij hebben overleg gehad met SKRS over het verlenen 
van voorschoolse opvang. SKRS wil dit ook graag, maar 
is op zoek naar een medewerker die deze uren wil 
draaien. Heeft u interesse voor deze vacature, of weet u 
iemand die interesse heeft, dan horen wij dit graag! U 
kunt mailen naar: debby.kampen@bsdemeerkoet.nl 
 
Wij willen ook inventariseren hoeveel gezinnen 
interesse hebben in voorschoolse opvang ( aantal 
kinderen en de dagen. Graag een mail naar 
debby.kampen@bsdemeerkoet.nl 

 
 

Hulp gevraagd snoeien 
wilgen. 
De wilgen moeten weer gesnoeid worden maar dit is 
een zware klus. Wie wil René helpen? Datum in 
overleg. 
Wie zou er een versnipperaar beschikbaar willen 
stellen? 
U kunt zich aanmelden bij Debby. 
debby.kampen@bsdemeerkoet.nl 
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