Weekly mile
In verband met de dag van de Koningsspelen en het programma van deze dag
gaat de weekly mile op vrijdag 20 april niet door.

Eindtoets groep 8
Volgende week hebben de kinderen van groep 8 hun eindtoets (Route 8) We
wensen alle kinderen nu al heel veel succes en hebben er alle vertrouwen in dat
het goed komt.

Sponsorloop.
Op 20 april is de jaarlijkse sponsorloop van Meander. De opbrengst van de sponsorloop van dit jaar gaat naar Het vergeten Kind en naar de school.
Het geven van hulp aan kwetsbare kinderen houdt niet op met een eenmalige
glimlach of tijdelijke steun. Het Vergeten Kind voert een programma met twee
strategische pijlers. Vanuit pijler 1 ‘Directe hulp’ organiseren we activiteiten en
projecten die een directe positieve invloed hebben op het leven van kwetsbare
kinderen. En vanuit pijler 2 richten we ons op duurzame, structurele verbetering
van hun situatie.
Ook dit jaar hebben we de sponsorloop gekoppeld aan de Koningsspelen.
De sponsorlijsten gaan op woensdag 4 april mee naar huis en dan mag uw kind
sponsoren gaan zoeken. Deze lijst wordt uiterlijk op vrijdag 18 mei samen met
het opgehaalde geld weer terug verwacht op school.
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We zoeken voor deze sportieve middag nog ouders die ons willen helpen. Wilt u
helpen bij de stempelpost of bent u in het bezit van een EHBO diploma en wilt u
pleisters komen plakken (hopelijk niet al te veel)?
Dan kunt u zich opgeven door uw naam op de lijst bij meneer Ad te schrijven.
Alle ouders, opa’s, oma’s, sponsoren en andere betrokkenen zijn die middag van
13:00-14:15 uur van harte welkom om de kinderen te komen aanmoedigen.
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Koningsspelen 20 april
Het programma voor de Koningsspelen ziet er als volgt uit.
We beginnen met een gezond ontbijt op school. Hiervoor nemen de kinderen een
bord, bestek en een beker mee.
De rest van de ochtend zal door de leerkrachten zelf (sportief) ingevuld gaan worden.
In de middag zal de sponsorloop gehouden worden. We rennen dit jaar voor
stichting ‘het vergeten kind’ en een gedeelte zal aan de nieuwe inrichting van Meander besteed gaan worden.
De sponsorloop wordt gehouden vanaf 13:00 uur. U bent natuurlijk van harte
welkom om ons te komen aanmoedigen. We rennen rondom de school.

Join the Pipe
Afgelopen week hadden we de opening van ons watertappunt van “Join the pipe”
gehad. Wat een geweldige opening. Danser en acteur Juvat Westendorp heeft als
ambassadeur van JOGG (Jongeren op gezond gewicht) de opening mee vormgegeven. Het was echt een feestje. Juvat nam de kinderen mee in zijn enthousiasme
en met z’n allen werd de waterdans ook nog gedaan. Super. Uiteindelijk mochten
4 kinderen samen met Juvat hun drinkbeker, die er voor iedereen een was vullen
bij het watertappunt. Weer een stap richting een groen en duurzame school. Iedereen bedankt voor zijn haar bijdrage en zeker ook Juf Emy, die dit alles in gang
heeft gezet op Meander.
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Sportdag.
Op woensdag 9 mei is de jaarlijkse sportdag van Meander.
Ook dit jaar zullen we met de gehele school sporten bij atletiekvereniging Atledo
in Dongen. Om 8:30uur zal de sportdag beginnen. Ouders brengen zelf hun
kind(eren) naar Dongen toe!
De groepen 1 t/m 3 zullen op een eigen sportveld sporten zodat het voor hen
goed te overzien is. Ook zullen deze groepen om 12 uur terug gaan naar Meander waar het middagprogramma verder gaat. De kinderen zijn om 14:30 uit!
De groepen 4 t/m 8 zullen op deze dag actief op de atletiekbaan bezig gaan en
blijven de gehele dag in Dongen. De sportdag is voor hen ook om 14:30 uur afgelopen en zullen daar door hun ouders weer opgehaald worden.
Voor deze dag hebben we veel begeleiding nodig. Zowel voor het ‘bemannen’
van de spellen als voor het terugrijden naar school (voor de groepen 1- 2 en 3)
om 12 uur. U kunt zich bij de leerkracht van uw kind opgeven om te helpen. Ook
voor de bovenbouw is begeleiding nodig. We kunnen uw hulp dus heel goed
gebruiken.
Wij snappen dat dit voor u ook wat in uw organisatie vraagt, vandaar dat wij op
tijd aankondigen wat ons plan is. Misschien kunt u elkaar helpen door elkaars
kinderen te brengen/ halen?
Wist u dat de afstand met de fiets ook prima te overbruggen is…

Oproep ouders voor MR en GMR.
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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
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: pascale.naalden@xpectprimair.nl

Schoolvakanties schooljaar 2018-2019
We hebben voor u de schoolvakanties voor het nieuwe schooljaar alvast op een
rijtje gezet. In het onderstaande schema staan de reguliere vakanties zoals die in
het BOV (Brabants Overleg Vakantieplanning) zijn vastgesteld.
Herfstvakantie
Kerstvakantie
Voorjaarsvakantie
Tweede Paasdag
Meivakantie
Hemelvaart
Tweede Pinksterdag
Zomervakantie

15-10-2018
24-12-2018
4-3-2019
22-4-2019
23-4-2019
30-5-2019
10-6-2019
8-7-2019

19-10-2018
4-1-2019
8-3-2019
22-4-2019
3-5-2019
31-5-2019
10-6-2019
16-8-2019

Daarnaast hebben we komend schooljaar ook weer 2 extra weken vakantie voor
de kinderen, de zogenaamde kindvrije weken. We hebben deze weken in overleg
en met instemming van de MR vastgelegd.
Deze weken zijn aansluitend aan de herfstvakantie 22-10-2018 - 26-10-2018 en
een week in juni 03-06-2019 – 07-06-2019. Alle leerlingen van de school zijn in
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deze weken dus vrij van school. Voor ons als leerkrachten geven deze weken
ruimte tot extra overleg, schoolontwikkeling en in juni voor een stuk overdracht.

Ontruimingsoefening
Op dinsdag 10 april hebben wij weer een ontruimingsoefening gedaan.
De kinderen en leerkrachten waren hier niet van op de hoogte.
Wij als aanwezige BHV-ers kijken hier goed op terug. De groepen hebben rustig
en snel de school verlaten en zich op de juiste verzamelplek verzameld. Super
goed gedaan allemaal.

Naschoolse sport:

Prettig weekend allemaal!
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