Speelplein
Afgelopen week heeft Beter Groen wat aanpassingen aan ons mooie, groene
speelplein gedaan. De wilgenkooi is bijvoorbeeld weer opnieuw geplaatst en versterkt, hier en daar zijn wat paaltjes geplaatst, er is een nieuw pad aangelegd op
de grote speelplaats en op het gebied van de drainage zijn er bij de rioolbuis op
het kleuterplein ook aanpassingen gekomen. Daarnaast zijn er hier en daar nog
planten bijgekomen.
We gaan er van uit dat deze week alle aanpassingen afgerond worden en dat we
dan weer tiptop het voorjaar in kunnen gaan.

Personeel
Juf Meike
Zoals u allemaal weet is juf Meike enige tijd geleden bevallen van een prachtige
zoon, Dries. Inmiddels is het zwangerschapsverlof van Meike voorbij en zou zij
inmiddels alweer voor de groep staan. Helaas is dat op dit moment nog niet het
geval. Meike is wel op school, maar heeft op dit moment nog geen groepstaken.
Juf Marieke staat dus samen met juf Jona nog voor de groep.
Juf Noortje
Noortje is ook al even afwezig. Zij heeft bij een glijpartij haar bovenarm gebroken
en dat blijkt een gecompliceerde breuk te zijn. Daarom kan juf Noortje momenteel ook nog niet voor de groep. Zij wordt momenteel structureel vervangen
door juf Brittany en daar zijn we erg blij mee. Vanaf volgende week komt Noortje
weer wel voor halve dagen naar school, maar zal zij ondersteunende taken uitvoeren.
We wensen juf Meike en Juf Noortje allebei een spoedig herstel.

Open dag
Volgende week woensdag, 14 maart hebben we onze open dag. We hopen die dag weer veel nieuwe ouders met hun kind te mogen begroeten.
Kent u nog kinderen in uw omgeving die op zoek zijn naar een mooie
school geef het dan even door.
Oproep vanuit de OAC
Beste ouders/verzorgers,
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De OAC (ouder activiteiten commissie) zoekt een ouder/verzorger die met ons
activiteiten voor onze kinderen wil organiseren. In principe vanaf schooljaar
2018-2019, maar de mogelijkheid bestaat om dit schooljaar nog in te stromen.
Heeft u vragen of bent u geïnteresseerd? Mail dan naar onderstaand mailadres.
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Nieuwe website
Als alles goed gaat dan komt vandaag onze nieuwe website online. We zijn
ontzettend blij met het resultaat en trots om u deze vernieuwde site te
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presenteren. Uiteraard zullen er de komende weken hier en daar nog wat
aanpassingen komen en zullen we de website nog verder aanvullen. Mocht
het vandaag nog niet lukken dan zal dat spoedig daarna wel het geval zijn.
Dus kijk allemaal op www.bsmeander.nl
Hier alvast een voorproefje!

Rekencircuit in de groepen 1-2 en 2-3 over meten en bouwen.
Wat een aandacht en samenwerking, ontdekkingen en plezier!

Rekencircuit Gr. 1-2 en 2-3

https://magis.to/av/P3p7WV8DFlwnI3wHDmEwCXp9?l=vsm&o=i&c=e

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
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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
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data:
donderdag 22 maart
donderdag 29 maart
donderdag 5 april
donderdag 12 april
donderdag19 april
Geef je op: https://goo.gl/forms/y3FJHR8M2pr3GTbH2

Prettig weekend
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