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Geboortenieuws  

Op vrijdag 16 september zijn meester Tobias en zijn vrouw Naomi trotse ouders geworden 
van een gezonde zoon ‘Jonas’. Meester Tobias geniet momenteel optimaal van zijn kersverse 
gezin en heeft geboorteverlof. Alle kinderen van de school hebben een kleurplaat in de vorm 
van een rompertje ingekleurd en deze zijn in een boek aan meester Tobias en zijn vrouw 
opgestuurd. 
Op dinsdag 7 november zal meester Tobias weer komen werken op school. 

 
Op maandag 10 oktober is juffrouw 
Yasmina bevallen en is zij samen met 
haar man Eddie trotse ouders 
geworden van een gezonde dochter 
‘Zora’. Gelukkig gaat alles goed met 
Zora en juffrouw Yasmina en zijn ze 
inmiddels thuis. Alle kinderen van de 
school hebben een kleurplaat in de vorm van een kinderwagen 
ingekleurd en deze zijn in een boek aan juffrouw Yasmina en haar man opgestuurd.  

Op maandag 13 februari zal juffrouw Yasmina weer komen werken op school. 
 

 

Herfstwandeling 
 

Op woensdag 19 oktober heeft de werkgroep een speciale Herfstwandeling 

georganiseerd, waarbij kinderen van zowel SBO de Boemerang als Bs. Meander in kleine 

groepjes een heerlijke wandeling in de omgeving van de school hebben gemaakt. Na die 

verrichte inspanning hadden de kinderen natuurlijk ook iets lekkers verdiend.  

 

 

 

 

 

https://partner.bol.com/click/click?p=2&t=url&s=37992&f=TXL&url=https%3A%2F%2Fwww.bol.com%2Fnl%2Fl%2Fcadeaus-verrassend-cadeau%2FN%2F4268053379%2B14033%2Ffilter_N%2F4269250493%2F&name=bol.com


     

                                                                                                                                                                                        Oktober 2022 

Parro 
 

Zoals u wellicht reeds heeft gelezen en heeft opgemerkt, 

werken wij vanaf nu met Parro als oudercommunicatie-portaal. 

Hiervoor heeft u een uitnodiging via de mail ontvangen om zich 

hiervoor aan te melden. We zien gelukkig dat al heel veel 

ouders zich hiervoor hebben aangemeld. In de week ná de 

herfstvakantie werken we nog met Isy én Parro.  

Vanaf maandag 7 november zullen we Isy niet meer gebruiken, 

maar zal Parro ons communicatiesysteem worden. Mocht u 

problemen ervaren bij het inloggen, adviseren wij u om naar 

onderstaande website te gaan en met behulp van de stappen 

die daarop staan u alsnog in te loggen. 

https://parnassys.zendesk.com/hc/nl/articles/6986874689554-Hoe-kom-ik-aan-een-Parro-Account-  

Blijft u vervolgens toch problemen ervaren, dan kunt u een mailtje sturen naar: frank.vaartjes@movare.nl 

 

Nieuwe MR ouder gezocht! 

Zoals u wellicht weet heeft ook onze school een 

medezeggenschapsraad. Deze raad bestaat uit ouders en personeel van 

de school. De rol van de medezeggenschapsraad op school is 

meepraten over het schoolbeleid en op bepaalde beleidsstukken heeft 

de MR ook instemmingsrecht. Op dit moment bestaat onze MR uit 2 

personeelsleden en 2 ouders. 1 van deze 2 ouders zal na dit schooljaar 

niet meer actief zijn in de MR. Daarom zijn we op zoek naar een nieuwe 

ouder die zich wil aansluiten bij onze MR! 

We kunnen ons voorstellen dat u eerst nog vragen heeft over wat het 

inhoudt om in de MR actief te zijn en / of wilt u misschien eens een MR-

bijeenkomst vrijblijvend bijwonen. Dit is allemaal mogelijk. Laat u 

vragen of reacties weten aan Stephanie van der Veeken, de locatieleider 

van school (stephanie.vanderveeken@movare.nl).  

 

 

 

 

 

https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fparnassys.zendesk.com%2Fhc%2Fnl%2Farticles%2F6986874689554-Hoe-kom-ik-aan-een-Parro-Account-&data=05%7C01%7C%7Ce3eee9f1317a4b5ab04608dab1e339d3%7Ccba538ad79424dd48b292d58b5662fca%7C1%7C0%7C638017887217880920%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=HhUSiK6xxPEFRwfYTzXZW5ZWayyVR%2FEikGpxs8IGTGs%3D&reserved=0
mailto:frank.vaartjes@movare.nl
mailto:stephanie.vanderveeken@movare.nl
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Kinderboekenweek 

In de week van 5 t/m 12 oktober was het de week van de Kinderboekenweek die dit 

schooljaar in het teken van GI-GA-GROEN stond. Na een spetterende opening samen met 

Basisschool Meander op donderdag 6 oktober, hebben we daarna ontzettend veel leuke 

leesactiviteiten gedaan; Zo zijn de juffen en meesters gaan voorlezen in een andere klas, 

is er een spetterende voorleeswedstrijd gehouden waarbij Sientje uit mentorgroep 4 onze 

schoolkampioen is geworden en hebben we veel boeken over planten, dieren en onze 

groene omgeving gelezen. We hebben dit thema afgesloten met een gezellige 

Boekenruilbeurs én heeft iedere groep tuinkers-zaadjes gekregen om samen in de klas te 

kweken. 

 

 

 
 

 

Kennismaking met de leerkrachten 
 
In de afgelopen week heeft u mogen kennismaken met de mentorgroep-leerkracht van uw kind. Ook zijn alle ouders van 

mentorgroep 5 aanwezig geweest tijdens de Informatieavond over het Voortgezet Onderwijs. Graag willen ook onze 

schakelleerkrachten van basisschool Meander die ook aan uw kind onderwijs verzorgen, zich aan u voorstellen. 

Hieronder treft u de voorstelstukjes van deze collega’s aan: 

Meester Bas 

Mijn naam is Bas van der Weerden. Ik ben 25 jaar oud en woon in Kerkrade.  

Komend jaar is het 5e jaar dat ik werkzaam ben op basisschool Meander.  

De meeste ouders op Meander kennen mij van de schakelklas. Daar heb ik de afgelopen 

jaren gewerkt als onderwijsassistent.  

 

Voor de zomervakantie heb ik mijn diploma behaald tot leerkrachtondersteuner.  

Op maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag ben ik te vinden in schakelklas 1.  

Op de donderdag sta ik voor groep 6. Ik heb heel veel zin om met jullie zoon/dochter te 

werken! 
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Kennismaken met de leerkrachten (vervolg) 

Juf Annemiek 

Beste ouders,                                                                                                               

Mag ik mij even voorstellen? Ik ben Annemiek Hoogeveen-Meyer.  

Ik ben getrouwd met Michel en we hebben 3 kinderen samen (Sem 17 jaar, Levi 14 jaar en 

Fleur 12 jaar). Wij hebben ook nog drie hondjes. ( Beertje, Juultje en Lilly ). 

Wij wonen in Landgraaf. 

Ik sport graag en veel, van Zumba tot krachttraining. Ik vind eigenlijk  alles wel leuk. 

Ik werk al 22 jaar in het onderwijs waarvan nu al weer het zevende jaar op basisschool 

Meander. Hiervoor heb ik op basisschool de Regenboog gewerkt en ik heb daar 

voornamelijk voor groep 8 mogen staan. Na 16 jaar was ik eigenlijk wel toe aan iets anders 

en ben ik op Meander terecht gekomen. Daar heb ik  3 jaar voor groep 1/2 en 2 mogen 

staan. Dit vond ik ontzettend leuk en ik heb hier dan ook echt van genoten. Na drie jaar kwam er een andere uitdaging 

op mijn pad namelijk de functie van schakelleerkracht. Dit doe ik nu al weer bijna 4 jaar. En ik moet zeggen dat ik dit 

ontzettend leuk vind om te doen. Mochten jullie verder nog iets willen weten, kom dan gerust een keertje langs.  

Met vriendelijke groet,  

Annemiek Hoogeveen-Meyer 

 
Juf Michelle 
 
Via deze weg wil ik mij graag even voorstellen. Mijn naam is Michelle Duijsings en ik ben 
33 jaar. Samen met mijn vriend & zoontje Bram woon ik in Hoensbroek. Sinds het 
schooljaar ‘17/’18 werk ik als leraarondersteuner in de schakelklas. Naast het werken 
volg ik bij de NCOI de opleiding tot leerkracht basisonderwijs & help ik af en toe uit in 
een bruin café in Kerkrade. Verder ga ik graag erop uit, kijk ik met heel veel passie alle 
formule 1 wedstrijden, hou ik van lekker eten & breng ik veel tijd door met familie en 
vrienden.   
 
Heeft u een vraag mag u mij altijd aanspreken of via Parro een berichtje sturen. 
 
 

 
Juf Lisa 
 
Mijn naam is Lisa Beekman. Vanaf 2019 ben ik werkzaam binnen het team van BS 

meander. Tijdens mijn eerste jaren als onderwijsassistent ben ik werkzaam geweest in de 

startklas. Dit schooljaar heb ik de overstap gemaakt van de startklas naar schakelklas 2. 

Komend schooljaar ben ik veel te vinden in het gebouw van SBO de Boemerang. Op de 

maandag en dinsdag middag ondersteun ik de leerkracht van mentorgroep 3. Afgelopen 

jaar heb ik mijn professionalisering  verder ontwikkeld en heb ik mijn diploma als leraar 

ondersteuner mogen ontvangen. De dagen dat ik aanwezig ben zijn; maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag. Nog even 

kort iets over mij! Ik ben 23 jaar, woon samen met mijn partner en onze hond in Brunssum. Dagjes weg gaan doe ik 

graag en met familie en vrienden kan ik daar extra van genieten.  

Mocht je meer over mij willen weten, spreek mij dan zeker even aan!  
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Mooie opbrengst Jantje Beton Loterij 

In september hebben de leerlingen van de bovenbouw zich 

weer ingezet voor Jantje Beton. In bijna twee weken tijd 

wisten zij ongeveer honderd loten te verkopen! De helft van 

de opbrengst gaat naar onze school. Dat betekent dat we 

ongeveer € 150,- kunnen gaan besteden aan 

buitenactiviteiten of het opknappen van ons schoolplein. 

Een geweldig resultaat! 

 

Terugkomdag schoolfotograaf 

Op maandag 14 november komt de schoolfotograaf terug voor de leerlingen die op 

donderdag 13 oktober niet aanwezig waren. 

 

Ouderbijdrage 

Onze school vraagt van de ouders/verzorgers een vrijwillige bijdrage ter hoogte van 25 

euro per schooljaar, voor onder andere de volgende activiteiten:  

• Overblijven (tussenschoolse opvang)  
• Cadeautje sinterklaas  
• Kerst 

• Carnavalsactiviteit  
• Paasactiviteit  
• Eindactiviteit 

 

Kinderen die na 1 januari instromen betalen i.p.v. € 25,- slechts € 15,- en voor de 

kinderen die na 1 mei instromen wordt geen ouderbijdrage meer gevraagd. 

U kunt de ouderbijdrage overmaken naar rekeningnummer NL 06 RABO 0159 0368 79 t.n.v. oudervereniging SBO de 

Boemerang (vergeet niet de voor- en achternaam van uw kind(eren) te vermelden!) of contant betalen bij de 

administratie van de school. Naast de ouderbijdrage, vragen wij u tegen het einde van het schooljaar ook een bijdrage 

voor de deelname van uw zoon/dochter aan het schoolreisje of het schoolkamp. De hoogte van deze bijdrage is 

afhankelijk van de bestemming en de vorm waarin dit reisje/kamp wordt gehouden en kan dus van jaar tot jaar 

verschillen. Meestal kunnen wij de ouders die de ouderbijdrage hebben betaald wel een ‘korting’ geven op de bijdrage 

voor de schoolreis of het schoolkamp. Per 1 augustus 2021 is de wetgeving over de vrijwillige ouderbijdrage 

aangescherpt. Alle leerlingen moeten mee kunnen doen met activiteiten die de school organiseert, ook als ouders de 

vrijwillige ouderbijdrage niet kunnen of willen betalen. Dit geldt ook voor onze school. 

 

 

 


