Project “Bouwen aan Meander”
Grote stoelendans op 23 maart!
We hadden afgelopen week de grootste stoelendans van de Reeshof op Meander. Rondom ons grote project bouwen 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!
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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
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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!!!!

Join the Pipe
Inmiddels is het watertappunt van “Join the Pipe” geplaatst. Er wordt nu al veel
gebruik van gemaakt. Weer een stap waarop we Meander nog groener en duurzamer gaan maken. Zoals al eerder aangegeven hebben we op maandag 9 april de
opening van dit fantastisch mooie watertappunt.

Paashaas op Meander
De paashaas was weer op Meander. Nadat de kinderen gesmuld hadden van
een heerlijk paasontbijt kwam de Paashaas om alle kinderen een heerlijk
paaseitje of schuimpje aan te beiden. De kinderen genoten van het bezoek en
Dank OAC voor het mee organiseren en regelen van het Paasontbijt en het
bezoekje van de Paashaas!

Hierboven een mooie foto van de Paashaas en een tekening van de Paashaas gemaakt door Ilias uit groep 1/2a

Maart is Kanjermaand.
Zoals u weet werken we op Meander met de sociaal- emotionele methode van de
Kanjertraining.
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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.

Op woensdag 7 maart mocht ik meekijken bij de kanjerles van
groep 1 - 2b van juffrouw Gerion en juffrouw Marie-Katrien.
Juf Annedien begon met voorlezen over Max en het dorpje. In dit verhaal komen
de verschillende Kanjer dieren aanbod. Dit keer ging het over een bang konijntje
dat geholpen werd door twee tijgers om over zijn angst heen te komen. Na het
verhaal benoemden de kinderen zelf de verschillende kanjer dieren, met bijbehorende pet en kenmerken.
Er was zelfs een speciaal kanjer lied, dat door alle kinderen fanatiek werd meegezongen.
Zelf werd ik ook aan het werk gezet. Samen met een paar andere ouders moest
ik in een kring achter een gordijn gaan zitten, aan de andere kant zaten onze kids.
Als het gordijn naar beneden viel moesten we allemaal een gezicht opzetten dat
hoorde bij een van de petten.
Dat was super grappig want hoe geweldig is het als ouders in de klas een rode,
gele of zwarte pet op hebben. En stiekem vond deze mama het ook wel heel
leuk. Dus bedankt juffen.
Groetjes Esther (mama van Vince groep 1-2B)
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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

Nieuwe website
Onze nieuwe website is inmiddels online.
Dus kijk allemaal op www.bsmeander.nl
Naschoolse sport:
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
data:
donderdag 22 maart
donderdag 29 maart
donderdag 5 april
donderdag19 april
(Let op donderdag 12 april is er geen naschoolse sport!)
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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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