
Kinderopvang en  
peuterspelen, van 0 tot 4 jaar
Voor de jongste kinderen biedt Freekids kinderop-
vang (0-4 jaar) en peuterspelen (vanaf 2,5 jaar) in 
een huiselijke sfeer. We werken met horizontale 
groepen –kinderen van dezelfde leeftijd zitten in een 
groep – en we spelen in op elke ontwikkelingsfase. 

Spelen na schooltijd
Na schooltijd kan uw kind worden opgevangen in 
zijn eigen vertrouwde omgeving. Met een leuk en 
uitdagend programma spelen de medewerkers 

van Freekids in op elk kind. Ook heeft Freekids een 
Outdoor Center waar uw kind na schooltijd heerlijk 
buiten kan spelen. Sporten staat hierbij centraal.

Freekids werkt met gekwalificeerde, enthousiaste 
pedagogisch medewerkers. Uw kind is verzekerd van 
een stabiele omgeving waarin het zich optimaal kan 
voorbereiden op de basisschool.

De opvang is flexibel. Zo kunt u ook gebruik maken 
van halve dagopvang en incidentele opvang.

Onderwijs op een school van Zaan Primair = méér dan de basis! 
De Meander is onderdeel van Zaan Primair. Een basis-

school van Zaan Primair biedt goed en gedegen onderwijs 

in een vertrouwde en veilige omgeving. 

Wij bieden uw kind de basis voor een succesvolle start 

in de maatschappij. Daarom is er volop aandacht voor 

waarden, normen en respect. Wij motiveren uw kind het 

beste uit zichzelf te halen. Of het nu een extra uitdaging 

nodig heeft of een duwtje in de rug. Dankzij samenwerking 

binnen de Zaan Primair scholengroep kunnen onze leer-

krachten en pedagogisch medewerkers zichzelf constant 

ontwikkelen en verbeteren. Hierdoor vinden de laatste 

ontwikkelingen op het gebied van onderwijs snel hun weg 

naar de groep van uw kind. 

Meer weten? Kijk op zaanprimair.nl 

Kennismaken en aanmelden 
Bent u zich aan het oriënteren op een basisschool voor uw zoon of dochter? Of 
wilt u uw peuter alvast laten wennen aan school? Kom dan gewoon eens langs op 
De Meander. Onze directeur geeft u graag een rondleiding door de school. Belt u 
even van te voren? De koffie en thee staan klaar!
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Makkelijker leren vanuit een  
gezonde en sportieve benadering

- Betere prestaties
- Kinderopvang en peuterspelen
- Betrokken ouders



Als je lekker in je vel zit,  
leer je beter!

Jonge kinderen hebben van nature veel beweging nodig. 
Als lichaam en geest fit zijn, gaat het leren makkelijker. 
Daarom promoten we op De Meander een gezonde 
leefstijl. Hierin werken we samen met onze kinderopvang-
partner Freekids. 

Door gezamenlijke thema’s en methodes – voor de jong-
sten zijn dit Peuterplein en Kleuterplein – kunnen we uw 
kind tijdens de hele schoolperiode een doorgaande leerlijn 
bieden, van 0 tot 12 jaar.

Ouderbetrokkenheid 3.0
Als ouder bent u – samen met uw kind – onze 
belangrijkste gesprekspartner. Samen werken wij aan 
een goede ontwikkeling van uw kind. Door de resul-
taten van uw kind regelmatig zichtbaar te maken, wil-
len wij u bij de vorderingen van uw kind betrekken. 
Dit maakt het makkelijker om het onderwijs specifiek 
op uw kind aan te passen.

Goed om te weten!
-  Op De Meander werken we met een continurooster.  

Onze schooltijden zijn van 8.30 tot 14.00 uur 
-  Veel aandacht voor veiligheid, gezondheid,  

gedrag en beweging 
- Mooi inspectierapport 
- Peuteryoga
- Kinderopvang in huiselijke sfeer
- Vijf dagen per week “gruit”dagen 
- Vakleerkracht voor alle gymlessen 
- Specialisten voor rekenen, taal, motoriek, ICT en gedrag 
- Elke dag gezuiverd water uit eigen tap
-  Positive Behavior Support (PBS) gericht op het bevorderen 

van gewenst gedrag. Goed gedrag kun je leren!

Wij stimuleren de ontwikkeling 
van al onze leerlingen
De Meander is genoemd naar een waterloop in onze 
wijk Saendelft-west. Het water slingert zich een weg, 
‘meandert’ door het landschap. We kunnen de bewe-
gingen van het water vergelijken met de ontwikkeling 
van kinderen: die gaat niet in een rechte lijn, maar 
slingert zich vooruit door de verschillende prikkels 
en uitdagingen die op hen afkomen. Op De Meander 
proberen we die ontwikkeling te stimuleren. 

Creatief, positief, ontdekkend leren
Op welk moment van de dag komt uw kind het beste tot 
leren? Op De Meander houden we hier rekening mee. We 
dagen onze leerlingen bij de verschillende vakken uit om zelf 
op onderzoek uit te gaan. We prikkelen hierbij de natuurlijke 
nieuwsgierigheid en creativiteit van kinderen.

Natuurlijk taal/lezen en rekenen
Op De Meander vinden wij goed taal/lees- en rekenonderwijs 
onmisbaar. Maar leren is meer dan alleen taal en rekenen. We 
willen graag de horizon van onze leerlingen verbreden. Naast de 
basisvakken taal en rekenen besteden we aandacht aan cultuur, 
muziek, dans en creatieve ontwikkeling. Ook is er ruimte voor 
excursies. 

Opgroeien met orde 
en teamgeest

We streven ernaar een echte 
gemeenschap te vormen, waar 
wij samen met de kinderen en de 
ouders trots op zijn.

Onze school ziet er verzorgd uit. 
Het gebouw weerspiegelt hoe wij 
werken: ordelijk, met aandacht, 
zorgvuldig en met oog voor detail. 
Van onze kinderen vragen wij 
hetzelfde: respect voor elkaar en 
elkaars eigendommen. Ons Personal 
Behaviour Support programma 
stimuleert goed gedrag bij onze 
leerlingen.


