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We houden u graag op de hoogte van de ontwikkelingen binnen onze 
onderwijsgemeenschap atol (Agelo, Tilligte, Ootmarsum en Lattrop)! 
 

 

Maandplanning de Meander 
Maandag 9 september Juf Nicole jarig 

Dinsdag 10 september  Studiemiddag HGW/OGG  
(leerlingen om 12.00 uur vrij) 
Informatieavond vormsel 

Woensdag 11 september Meneer Eddie jarig 

Donderdag 12 september Juf Marian jarig 

Maandag 16 september Week van de startgesprekken 
Meneer Henk jarig 

Dinsdag 17 september Prinsjesdag 
MR vergadering 

Vrijdag 20 september Studiedag (alle leerlingen vrij) 

Maandag 23 september Oudervereniging 
Juf Hetty en juf Krista jarig 

Woensdag 25 september Leerlingenraad 

 

Met z’n allen weer van start 
En toen was het ineens alweer de eerste schooldag. Kinderen, ouders en leerkrachten 
kwamen verwachtingsvol het gebouw binnen om in schooljaar 2019-2020 te stappen. We 
hopen dat iedereen een fijne vakantie heft gehad en dat we met z’n allen aan de start staan 
van een fijn schooljaar. Heel veel plezier allemaal. 
 
directie en team De Meander 
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Toestemming beeldgebruik  
Op onze school laten wij u (via Social Schools (besloten omgeving) en website(openbaar) 
met foto’s en video’s zien waar we mee bezig zijn. Opnames worden gemaakt tijdens 
verschillende gelegenheden, bijvoorbeeld tijdens activiteiten, schoolreisjes en lessen. Ook 
uw zoon/dochter kan op deze foto’s en in video’s te zien zijn. 
Onder de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) heeft onze school  
toestemming nodig voor het publiceren van beeldmateriaal van uw kind(eren).  
Afgelopen schooljaar hebt u de mogelijkheid gehad om via een invulformulier toestemming 
te geven voor de verschillende vormen van beeldgebruik.  
Vanaf nu is het eenvoudig mogelijk om de beeldvoorkeuren van uw kind(eren) in te regelen 
via Social Schools. We willen u vragen dit z.s.m. te doen. U kunt uw voorkeuren ieder 
schooljaar opnieuw aangeven en eventueel tussentijds aanpassen. 
Uw toestemming geldt alleen voor foto’s en video’s die door ons, of in onze opdracht 
worden gemaakt. Het kan voorkomen dat andere ouders foto’s en video’s maken tijdens 
schoolactiviteiten. De school heeft daar geen invloed op, maar wij gaan ervan uit dat deze 
ouders ook terughoudend zijn bij het plaatsen van foto’s en video’s op internet. 

 
Voor het geven van toestemming gaat u als volgt te werk, er zijn twee mogelijkheden: 

1. Via de mobiele app 

Ga naar Kinderen > je kind > Beeldgebruikvoorkeuren 

 

Betekenis van de velden: 

• blauwe ja = toestemming 
• blauwe nee = geen toestemming 
• witte achtergrond = geen voorkeur opgegeven 
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2. Via de website van social Schools 
Ga na Mijn kinderen > je kind > Beeldgebruikvoorkeuren > geef je voorkeuren op 

 

Betekenis van de iconen: 

• groen vinkje = toestemming 
• rood kruisje = geen toestemming 
• vraagteken = geen voorkeur opgegeven 

 

Nieuw schooljaar: Opfrissing verkeersregels.  
Om de verkeersveiligheid voor al onze kinderen rondom school te borgen, informeren we u 
graag aan het begin van dit nieuwe schooljaar over de verkeersregels rondom de Meander:  
 
1) Rond school geldt een schoolzone: hier moet langzaam gereden worden door  
     automobilisten.  
2) Oversteken gebeurt bij de oversteekplaatsen waar de brigadiers staan. Dit is de veiligste  
     oversteekplaats voor iedereen.  
3) Parkeren gebeurt op de parkeerplaats bij De Schalm. Hier graag voorzichtig rijden, omdat  
     er overal kinderen wandelen en goed in de vakken parkeren, zodat er zoveel mogelijk plek  
     is.  
4) Kinderen dienen hun fietsen netjes te parkeren op de volgende plaatsen:  
 
      a. Groep 1 en 2: tussen houten paaltjes in vak bij parkeerplaats (bij zebrapad Wildehof)  
      b. Groep 3 en 4: tussen de sporthal en de Emter (aan de zijde van de Emter!)  
      c. Groep 5 en 6: in de stalling aan de voorzijde van de school tegenover parkje  
      d. Groep 7 en 8: in stalling bij hoofdingang van de sporthal  
 
Laat kinderen netjes parkeren zodat er meerdere fietsen passen en laat kinderen die op 
loopafstand van school wonen, bij voorkeur te voet naar school komen!  
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5) Wie de kinderen enkel afzet en ophaalt, kan gebruik maken van de Kiss & Ride zones bij  
     school. Daarbij gelden de volgende afspraken:  
 
    a. Rijdt aan de juiste kant de Kiss & Ride zone op, dus niet tegen het verkeer in.  
    b. Plaats de auto zo ver mogelijk vooraan op de Kiss & Rode zone, houdt daarbij voldoende   
        afstand tot de brigadiers  
    c. Laat uw kind uitstappen aan de trottoirkant.  
    d. Het is niet de bedoeling dat u als bestuurder de auto verlaat op de Kiss & Ride zone.  
        Het is dus géén parkeerplaats.  
 
6) Indien u parkeert langs de Wildehof, let dan goed op de verkeersborden waar wel en niet  
     geparkeerd mag worden. Parkeren mag bijvoorbeeld niet dicht op de kruising met de Van  
     Ghernaerstraat. Dit belemmert het uitzicht voor verkeersdeelnemers en de  
     verkeersdoorgang.  
7) Veel fietsende kinderen maken gebruik van de Odemarusstraat. Wanneer u met de auto  
     gaat, heeft het de voorkeur om via de Vijverstraat te rijden. Dit is in het belang van de  
     fietsende kinderen.  
8) Voor de veiligheid adviseren wij kinderen vanuit moerbekkenkamp en Oud-Ootmarsum  
     om gebruik te maken van de oversteekplaats aan de Denekamperstraat bij het tunneltje  
     i.p.v. de rotonde. 
 
Brigadiers  
Er zijn 3 brigadiersgroepen die de kinderen van de Meander helpen oversteken:  
    1) Bij school  
    2) Bij het tunneltje aan de Denekamperstraat (voor kinderen uit Nutter, Oud-Ootmarsum,  
        Villapark en Moerbekkenkamp)  
    3) Bij de Postelhoek (voor kinderen uit Oud-Ootmarsum en Duitsland)  
 
Op alle plekken wordt ’s morgens gebrigadierd tussen 8.10 en 8.30 uur. Bij school wordt ook 
’s middags gebrigadierd van 14.15 tot 14.30 uur.  
 
 

Informatieavond Heilig Vormsel  
Op zaterdag 7 maart 2020 zal het Heilig Vormsel worden toegediend aan de leerlingen van 
de groepen 8, schooljaar 2019/2020 
Hierbij nodigen wij alle ouders van deze kinderen uit voor een informatieavond, te houden 
op dinsdag 10 september om 19.30 uur. Deze avond, die wordt verzorgd door pastoraal 
werker Ingrid Schraven en de werkgroep Vormsel, zal plaatsvinden in H.H. Simon en Judas 
Kerk te Ootmarsum. Meer informatie vindt u op het opgaveformulier die eind juni werd 
meegeven via uw zoon/dochter. 
Werkgroep Vormsel ATOL 
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Oproep nieuwe leden werkgroep Vormsel 
Wij, werkgroep Vormsel ATOL zijn momenteel alweer begonnen met de voorbereidingen 
voor het Vormsel 2019-2020.  
Dit jaar beëindigen enkele leden hun werkzaamheden bij onze werkgroep Vormsel. En 
daardoor zijn wij op zoek naar nieuwe leden, ook om het voortbestaan van deze werkgroep 
te garanderen. 
Daarom zijn we op zoek naar 1 of 2 ouder(s) die namens Ootmarsum en 1 of 2 ouder(s) die 
namens Lattrop in de werkgroep komen.    
De werkzaamheden zullen bestaan uit: communicatie met de Vormelingen, ouders en de 
gastouders, materialen verzamelen en verdelen, aanwezig zijn tijdens informatieavonden, 
kerkbezoeken, oefenen en natuurlijk tijdens de Vormselviering.  Overig zaken worden door 
Lumen Christie geregeld. 
Mocht u belangstelling hiervoor hebben of hier meer over willen weten, neem dan gerust 
contact op met Susan Broekhuis - 06-57328723 (susanbroekhuis@gmail.com).  
Werkgroep Vormsel ATOL 
 

Gezinsviering 
Op zaterdag 14 september om 18:00 uur is de eerste gezinsviering  
van het nieuwe schooljaar. 
Deze woord en gebed viering gaat over het leven van de apostel Paulus.  
Wie was hij en wat betekent hij voor ons? 
De viering is gebaseerd op de musical Paulus  
waarin het kinderkoor heeft meegespeeld. 
Graag tot ziens op zaterdag 14 september! 
De werkgroep gezinsvieringen. 
 

 
Met vriendelijke groet, 
Mede namens het team van de Meander, 
 
George in het Veld 
Francy Wilthuis 
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