Grootste stoelendans van de Reeshof
We hadden vanmorgen de grootste stoelendans van de Reeshof op Meander.
Rondom ons grote project “bouwen aan Meander” zijn we bezig met de nieuwe
inrichting van de school en daar horen nieuwe stoelen natuurlijk ook bij. Met
bijna 300 leerlingen zijn we begonnen en slechts 2 leerlingen konden als laatste
overblijven. Het was ontzettend leuk om mee te maken! Wat hebben de kinderen het goed gedaan!
Een speciale felicitatie nog voor Tijs (groep 2/3a) en Tos (Groep 8). Zij zijn de
grote winnaars van de stoelendans op Meander 2018! Top jongens.

Pasen
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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.
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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.

“Join the pipe”
Als Meander mogen we binnenkort gebruik maken van een geweldig mooi project. We zijn namelijk ingeloot om een watertappunt van “Join the Pipe” op onze
speelplaats te krijgen. Momenteel zitten we nog volop in de voorbereidende fase,
maar we kunnen u al wel verklappen dat we op 9 april om 09.15 een feestelijke
opening zullen hebben op onze speelplaats. Bent u al nieuwsgierig en wilt u al wat
meer informatie dan kunt u alvast een kijkje nemen op “join-the-pipe.org”

2

Beste ouders en verzorgers,
Sinds gisteren kan er gestemd worden op de banier van Meander.
Meander doet mee aan de wedstrijd van ‘kids maken de blits’. Dit
jaar is het thema ‘water voor later’.
Het winnend ontwerp is gemaakt
door onze oud leerling uit groep
6/7, Esther Sies.
Wij vragen dan ook om massaal te
stemmen op Meander. Dit kan via
de volgende website:
http://www.kidsmakendeblits.nl/w
edstrijd.html
U moet dan een emailadres invoeren en stemmen op nummer 43.
Alvast bedankt!
Namens de groepen 6/7

Oproep ouders voor MR en GMR.
We zijn op zoek naar nieuwe ouders voor de MR en GMR Wilt u meedenken over zaken die op school spelen en uw mening hierover namens alle
ouders geven. De MR bestaat uit 3 ouders en 3 leerkrachten en vergadert
zo’n 6 keer per jaar.

Vacature MR-ouders
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Vanaf het nieuwe schooljaar zoeken wij één ouder die zich wil vertegenwoordigen binnen de M.R.
Wij zoeken iemand die:
- enthousiast is;
- wil meedenken over beleidszaken;
- bereid is om 6 à 8 avonden te vergaderen;
- per schooljaar tenminste één thema-avond mee wil organiseren;
- voor de komende drie jaar MR-lid wil zijn.
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Wij bieden:
- een fijne groep waar ruimte is voor het gesprek;
- positief kritische ouders en teamleden;
- een gezellige afsluiting aan het eind van elk schooljaar.

Wie o wie komt ons versterken binnen de MR? Opgeven kan tot en met
donderdag 19 april via onderstaand
e-mailadres:
pascale.naalden@xpectprimair.nl

Wij nodigen u van harte uit om een keer een kijkje te nemen tijdens een
vergadering om 19.30 uur.
De volgende MR vergadering is op maandag 9 april 2018.

Vacature GMR-ouder

Vanaf het nieuwe schooljaar zoeken wij één ouder die bs Meander wil vertegenwoordigen binnen de G.M.R. van Xpectprimair.
Wij zoeken iemand die:
- enthousiast is;
- wil meedenken over beleidszaken op bestuursniveau;
- bereid is om ong. 8 avonden te vergaderen;
- zowel proactief als reactief bezig is;
- voor de komende drie jaar GMR-lid wil zijn.

De GMR biedt:
- een fijne groep waar ruime is voor het gesprek;
- positief kritische ouders en teamleden;
- elk jaar een beleidsrijke avond met inspirerende gastspreker;
- jaarlijks een gezellig netwerk etentje.

Wie o wie komt ons versterken binnen de GMR? Meer informatie kan
worden opgevraagd bij Gerion Goossens. Opgeven kan tot en met donderdag 12 april via onderstaand e-mailadres:
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pascale.naalden@xpectprimair.nl

Wij nodigen u van harte uit om een keer een kijkje te nemen tijdens een
GMR vergadering om 20:00 uur.
De volgende GMR vergadering is op dinsdag 17 april 2018.

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
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.
Marga Bertens, voorzitter OAC BS Meander
coenenmarga@live.nl

Nieuwe website
Onze nieuwe website is inmiddels online.
Dus kijk allemaal op www.bsmeander.nl

Kinder Vakantie Werk Reeshof
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Sportzaken
Naschoolse sport:
Naschoolse sport - voetbal
De naschoolse sport is deze week begonnen. Het thema dit keer is voetbal.
Wil jij nog meedoen? Kom dan aankomende donderdag naar de gymzaal!
14:45 - 15:30 groep 1-2
15:30 - 16:15 groep 3-4-5
Data van de naschoolse sport:
30 maart
6 april
19 april
Gratis schaatsen voor basisschoolkids
Zaterdag 24 maart vanaf 18:00 uur is er van alles te beleven op de Ireen Wüst IJsbaan voor alle basisschoolkids uit Tilburg! Er zijn o.a. ijshockey shootouts (door
Tilburg Trappers), curling clinics (door Curling Club Tilburg), langebaan wedstrijdjes (door IJsclub Tilburg) en er is een DJ aanwezig! Dit evenement is gratis en
wordt mede mogelijk gemaakt door Schoolschaatsen Tilburg en Rotary Triborch
Tilburg.

Met vriendelijke groeten,
Emy Theunissen
Gymdocente Bs Meander

Prettig weekend allemaal!
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