Project “Bouwen aan Meander”
Grote stoelendans op 23 maart!
Alle kinderen denken mee over het nieuwe meubilair van Meander. En stoelen
zijn natuurlijk een heel belangrijk onderdeel van nieuw meubilair. Daar moet
mee gedanst worden!!
In plaats van de “weekly mile” is er op 23 maart om 8.30u een stoelendans op de
grote speelplaats. Laat u verrassen en kom kijken. Nadat u uw kind(eren) naar
hun eigen groep heeft gebracht mag u achter het hek van de grote speelplaats
plaats nemen en het stoelendans spektakel van Meander aanschouwen. En geloof ons: deze dans wilt u niet missen.
Let op: bij slecht weer gaat dit spektakel helaas niet door.
Op vrijdag 6 april wordt het leerarrangement “Bouwen aan Meander” afgesloten.
Van 14.30u tot 15.30u is er een markt in het schoolgebouw. Reserveer deze tijd
alvast in uw agenda om samen met uw kind(eren) deze markt te bezoeken. Behalve dat u zich kunt verwonderen over alles wat er binnen dit leerarrangement
door de kinderen geleerd, gedaan, gemaakt en ervaren is zal Jurgen ook alvast
een tipje van de sluier oplichten over de nieuwe inrichting van Meander.
Nieuwsgierig???? Kom op 6 april langs vanaf 14.30u
Let op: ook bij slecht weer gaat deze markt door!!!!

Maart is Kanjermaand.
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Zoals u weet werken we op Meander met de sociaal- emotionele methode van
de Kanjertraining.
Het doel van de Kanjertraining is niet om van alle kinderen hele brave kinderen
te maken maar wel om ze te leren op een goede manier voor zichzelf op te komen en aan te geven wat ze wel en niet prettig vinden.
Vertrouwen, veiligheid en rust zijn hierbij belangrijke onderwerpen.
In de maand maart krijgt u als ouder de gelegenheid om een Kanjerles bij uw kind
in de groep bij te wonen.
Wij vinden het als school namelijk erg belangrijk om de ideeën van
Kanjer samen met u te dragen en te delen. We zijn tenslotte samen verantwoordelijk voor gedrag.
Hieronder kunt u alvast een aantal bevindingen van ouders lezen.
Hallo allemaal,
Vandaag zijn er moeders in de klas gekomen om te leren wat kanjertraining is.
Mijn moeder had er al n beetje van gezien bij de luizenmoeder….dus vond ze het
boeiend om mee te maken. Voor haar was nieuw dat er aan elke eigenschap of
pet een goede en een slechte kant zit. Bijv bij de zwarte pet (leider) kun je een
goede manier leider zijn door samen te werken. Als je een slechte leider bent
speel je de baas en drijf je je zin door.
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Het complimentjes geven moeten we nog oefenen . De meeste complimenten
gingen over het uiterlijk, schoenen of haar. Een compliment over het innerlijk of
karakter geven of krijgen is nog mooier.
Het was leuk dat ze er waren want ze stelden goede vragen.
Groetjes Jamil en Astrid ( groep 6/7 Angela)

“Erg leuk om te zien hoe goed de kinderen zelf de betekenis én toepassing van de
petten kennen. Zowel gewoon in een regulier kringgesprek, als in een gezamenlijke vertrouwensoefening. Het geleerde kan vervolgens worden toegepast in de
dagelijkse praktijk. Hiermee wordt het bewustzijn van ieders rol in de omgang met
elkaar vergroot en leren ze om een vervelende situatie om te buigen naar een
prettige. Dat is echt meerwaarde voor hun ontwikkeling!”
Met vriendelijke groet,
Karen Haring
Moeder van Tessel ( groep 4/5) en Jelmer Pouwe (groep 2/3)

Kangoeroe wedstrijd 15-3-18
De kangoeroe wedstrijd was leuk en moeilijk. Er waren 24 vragen er kon de kinderen van gr 4 5&6 meedoen .Sommige vragen waren super moeilijk en sommige
makkelijker .Rond 25 maart komt de uitslag op de site. Er was geen rekenmachine
toegestaan alleen potlood en kladpapier. Je had 50 min.de tijd. Uitslag en prijzen
komen eind mei op school.
Een vraag van wizKID is:
Petra het konijn heeft 20 wortels. Ze eet elke dag 2 wortels. Ze eet de 12de wortel
op woensdag. Op welke dag at ze de eerste wortel?
A maandag B dinsdag C woensdag D donderdag E vrijdag.
Batu en Tessel

Kangoeroewedstrijd,




Het was moeilijk maar het was leuk.
We hebben gerekend en we hadden plezier.
We hebben alle drie een puntenslijper gekregen.
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We hebben verschillende sommen gemaakt.
We kregen een rekenboekje en hier hebben wij in gewerkt.

Mila, Younes & Juno

Pasen
Binnenkort is het alweer Pasen.
In de goede week, de week voorafgaande aan dit
feest, zijn er de volgende speciale dagen:
Palmzondag 25 maart is er de feestelijke intocht
van Jezus in Jeruzalem.
Witte Donderdag 29 maart is er het feestelijke
laatste avondmaal.
Goede vrijdag 30 maart is er de lijdensweg en de
kruisiging van Jezus. Paaszaterdag 31 maart dan
wordt zijn lichaam in het graf gelegd.
Eerste en tweede Paasdag 1 en 2 april de verrijzenis van Jezus.
We vieren het geloof dat Jezus is opgestaan uit
de dood.
Deze informatie wordt in elke klas aan de kinderen doorgegeven.
Op witte donderdag is er het Paasontbijt in elke klas. De spullen hiervoor worden
verzorgd door de OAC.
In de onderbouw zal de Paashaas een bezoek brengen aan de kinderen.
In de hal van de school ziet u een Paastafel met daarop afbeeldingen van de goede week. En is er ook de feestelijke paasversiering met eieren, versierde takken
en kuikentjes. Dit symboliseert het begin van de Lente.
Een periode van het nieuwe leven bij de dieren en de natuur.
Voor iedereen fijne Paasdagen.
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Verkiezingen
Volgende week woensdag, 21 maart zijn de gemeenteraadsverkiezingen.
In onze school zit deze dag weer een stembureau. U komt toch ook!
Marietje Kessels Project
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Jongens uit groep 7 sluiten allemaal Marietje Kessels af met een diploma! Proficiat! Trots op jullie!!!!
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En ook de meisjes van groep 7 hebben hun Marietje-Kessels-examen allemaal gehaald. Proficiat!!! Weer een reden om trots te zijn op onze kinderen....

Oproep vanuit de OAC
Beste ouders/verzorgers,
De OAC (ouder activiteiten commissie) zoekt een ouder/verzorger die met ons
activiteiten voor onze kinderen wil organiseren. In principe vanaf schooljaar 20182019, maar de mogelijkheid bestaat om dit schooljaar nog in te stromen.
Heeft u vragen of bent u geïnteresseerd? Mail dan naar onderstaand mailadres.
Marga Bertens, voorzitter OAC BS Meander
coenenmarga@live.nl
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Nieuwe website
Onze nieuwe website is inmiddels online.
Dus kijk allemaal op www.bsmeander.nl
Nieuws vanuit de BSO
Thema Lente is begonnen op de BSO….
Onze bloemenwinkel is geopend en daar wordt volop in gespeeld, we helpen
klanten en pakken de bloemen in, in kranten papier. Picknicken doen we aan onze nieuwe picknick tafel.

Ook wordt er volop gespeeld met de boerderij, lekker de dieren laten ploeteren in
de modder. En we kunnen een (bijna echte) koe melken. We planten zelf plantjes
die u voor ons kunt sparen bij AH op het Buurmansplein.
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Sportzaken
Naschoolse sport:
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Vanaf aankomende donderdag 22 maart start de naschoolse sport weer in de
grote gymzaal!
Vanaf 14:45 - 15:30 groep 1-2
om 15:30 - 16:15 groep 3-4-5
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data:
donderdag 22 maart
donderdag 29 maart
donderdag 5 april
donderdag19 april
(Let op donderdag 12 april is er geen naschoolse sport!)
Wil uw zoon/dochter nog meedoen? Je kan nog inschrijven of donderdag gewoon
naar de gymzaal komen! https://goo.gl/forms/443sa74BkspVxUgG3

Met vriendelijke groeten,
Emy Theunissen
Gymdocente Bs Meander

Prettig weekend allemaal!
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