Studiemiddag
Aanstaande maandagmiddag 5 maart hebben we op Meander een studiemiddag
en zijn alle kinderen dus vrij.

Project “Bouwen aan Meander”
Maandag start het leerarrangement “Bouwen aan Meander”.
Samen gaan we 5 weken aan de slag met de binnenkant van onze school. Plattegronden, meubilair, inrichting en andere dingen die daarmee te maken hebben
worden bekeken, besproken, ontwikkeld, gemaakt, bedacht etc.
We verklappen uiteraard nog niet alles, maar er zullen leuke en vooral inspirerende en leerzame activiteiten zijn.
De opening op 5 maart is in de ochtend op de Grote Speelplaats. De leerkrachten
staan buiten om de kinderen te ontvangen. Ouders worden verzocht achter het
hek plaats te nemen en de opening bij te wonen. Deze zal ongeveer 15 minuten
duren. Hierna gaan de groepen naar binnen en gaan wij verder met de start.
Een andere datum voor u om alvast in uw agenda te noteren is 23 maart…. einde
van de middag.
De afsluiting waar we u allen verwachten is op 6 april. Info hierover ontvangt u
nog.
Wij hebben er heel veel zin in…..

Nieuwe website
Voor de vakantie hebben we u al gemeld dat we momenteel bezig zijn met het
samenstellen van een nieuwe website. Inmiddels zijn we al in een vergevorderd
stadium. We hadden gehoopt om op 1 maart live te kunnen gaan, maar dat is
helaas nog niet helemaal gelukt. Momenteel zijn we de puntjes nog op de i aan
het zetten en het ziet ernaar uit dat op vrijdag 9 maart de vernieuwde website
online gaat.

Open dag 14 maart 2018
Op 14 maart hebben we onze jaarlijkse open dag. We hopen dan weer een aantal
nieuwe ouders met hun kind te mogen begroeten. Inmiddels hebben we via onze
facebookpagina deze dag met een mooie poster al aangekondigd. Door heel veel
ouders is deze al gedeeld en daar zijn we natuurlijk heel erg blij mee. Mocht u
nog een buurjongen/buurmeisje of andere peuter die op zoek is naar een basisschool in de buurt kennen dan is het natuurlijk fijn als u hen naar onze mooie
school wilt verwijzen. We willen u ook vragen of u de open dag poster bij u thuis
zichtbaar op zou willen hangen. De posters zijn vanaf maandag op te halen op
school. We hopen dat u hier aan mee wilt werken.
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Gevonden voorwerpen
Inmiddels staan er in de hal al enige weken een paar kratten met gevonden voorwerpen. De kratten zitten momenteel nog steeds erg vol dus het
lijkt erop dat niemand de spullen kwijt is. Na aanstaande maandag ruimen
we de spullen op. We hopen dus dat u nog even kijkt of er iets bijzit van
uw kind.
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Sportzaken
Sporttoernooien:
Voor de meivakantie staan er weer 2 toernooien gepland!
* het zwemtoernooi op 6 mei voor groep 4 t/m 8
* het veldvoetbaltoernooi op 30 mei en 1 april voor groep 3 t/m 8
Zwemtoernooi
Op zondag 6 mei 2018 organiseert de afdeling Sportstimulering van de gemeente
Tilburg, samen met zwemvereniging TRB-RES het Vakantietoernooi Zwemmen.
Het toernooi zal gezwommen worden in het zwembad van Sportcomplex Drieburcht.
Het Vakantietoernooi Zwemmen is voor:
- Kinderen van groep 4 t/m 8;
- In bezit van minimaal een A - zwemdiploma;
- Iedere deelnemer zwemt 3 onderdelen: schoolslag, rugslag en een vrije slag.
Inschrijven: https://goo.gl/forms/NVTm66YOXtRoGylH2
kosten: €3,00 per leerling. (inleveren in een envelop voorzien van naam)
Veldvoetbaltoernooi:
Het toernooi wordt gespeeld op 30 april en 1 mei 2018. Met je team speel je poulewedstrijden. De poulewinnaars per categorie per locatie spelen op dezelfde dag
en dezelfde locatie een FINALE Poule.
Er worden teams gemaakt bij minimale aanmelding van 7 leerlingen binnen de
poules. De poules zijn:
- groep 3/4
- groep 5/6
- groep 7/8
- meidenteam
Inschrijven: https://goo.gl/forms/tkoFL31GzoXCiqHz2
kosten: €3,70 per leerling. (inleveren in een envelop voorzien van naam)
Let op : inschrijven voor beide toernooi kan tot 14 maart 2018
Naschoolse sport
Vanaf donderdag 22 maart is er weer naschoolse sport!
Deze periode zijn de kleuters en groep 3-4-5 weer aan de beurt!
Het thema van deze periode is : Voetbal
tijden:
14:45 - 15:30 - groep 1/2
15:30 - 16:15 - groep 3/4/5
data:
donderdag 22 maart
donderdag 29 maart
donderdag 5 april
donderdag 12 april
donderdag19 april
Geef je op: https://goo.gl/forms/y3FJHR8M2pr3GTbH2
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Nieuws vanuit de BSO Meander
Tijdens de tweede week van de voorjaarsvakantie zijn we ook op uitstapje geweest. We zijn naar een boerderij geweest. Er waren daar allerlei dieren, zoals;
kippen, hanen, varkens en lammetjes en er waren ook hele schattige pony’s.
Daar mochten wij allemaal op zitten en een rondje op rijden. De boerderij is in
Dongen, de opa van Jaden werkt op deze boerderij en daarom mochten wij daar
komen. Jaden heeft daar haar eigen paardje. We konden van alles vragen over de
dieren. We hebben zelfs een kip een ei zien leggen, toen we het vast hielden was
het nog warm. En de boeren maken hun eigen brood in het broodhuisje. De oven
was nog warm van de dag ervoor. En we zijn nog op een andere boerderij geweest (de buurman) waar alleen koeien waren en jonge stieren. En je kon daar
ook melk proeven recht uit de koe. We mochten jonge koeien aaien, eentje had
een hartjes vorm op z’n hoofd.
De schrijfsters van dit avontuur zijn; Anouk / Ilayda BSO Meander
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Wij zijn bij het dino museum geweest in Boxtel, in de voorjaarsvakantie. Meestal
plant de BSO dan een uitstapje. Daar kon je echt van alles ontdekken zoals alle
fossielen van de dino’s, je kon zelfs in een zandbak dino’s opgraven. En er waren
ook veel speeltuinen. Je kon er zoveel doen. Het is allemaal niet om op te noemen. We hebben ons echt vermaakt. Je kon daar ook kijken hoe groot de dino’s
waren en weten hoe lang de dino’s hebben geleefd. En hoe ze zijn uitgestorven.
En daar kon je ook knuffel dino’s kopen. En dino’s om mee te spelen. En ze hadden ook gezondheidsstenen en ook gewone stenen. En ze hadden ook armbandjes gemaakt van steentjes die je kon kopen.
De schrijfsters van dit avontuur zijn; Anouk/ Ilayda BSO Meander

Hallo allemaal,
Weten jullie dat:
Het tijdens de vakantie opvang erg leuk is op de BSO? We doen dan allerlei leuke
activiteiten en we gaan zelfs op uitstapje zoals jullie kunnen lezen in deze Kronkel.
Elke vakantie hebben we een ander thema. Deze vakantie was dat “kleur”. Dus
alle activiteiten hebben met kleur te maken.
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kleurcollage
lood maar dan van papier

glas in

zelf popcorn maken, met een kleurtje

kneedgum maken in allerlei kleuren
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We doen nog aan voet/handbal twister, we kleuren bloemen met ecoline, we
maken van fruit een kleurentoren en nog veel en veel meer.
Volg ons op Facebook, dan zie je nog meer foto’s van leuke activiteiten.
Buitenschoolse opvang meander
Wisten jullie dat:
Wij een paar keer per jaar een vriendjesmiddag houden? Dat deze afgelopen
maandag 26 februari de eerste van dit jaar was? Maar dat andere dagen ook aan
de beurt komen, dit jaar. De kinderen die op deze dag spelen mogen 1 vriendje
of 1 vriendinnetje meenemen, gelijk vanuit school tot 16:30uur. Zo kunnen kinderen die niet op onze BSO zitten, gezellig een middagdagje mee kijken. Elke
vriendjesmiddag verzinnen we een leuke activiteit, deze keer hebben we in de
gymzaal een kleuren quiz gedaan. Elke vraag had met kleur te maken. Je kon kie5

zen uit 3 antwoorden en als je het antwoord wist, moest je zo snel mogelijk rennen naar de kleur van het goede antwoord…..
soort “ren je rot” van vroeger.
De volgende vriendjesmiddag is 12 juni. Tegen die tijd melden we ons weer. Ken
je iemand die op de BSO zit en denk je het wel leuk te vinden om een keer te komen spelen, regel dan dat je op de vriendjesmiddag kan komen….

Vriendjesmiddag 26 februari.
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