We gaan weer beginnen!
De vakantie is nu echt bijna voorbij en het nieuwe schooljaar staat op het punt
om te beginnen. Hopelijk heeft iedereen een heerlijke vakantie gehad en zijn jullie er allemaal weer klaar voor.
Zoals jullie waarschijnlijk al gezien hebben is er in de zomervakantie hard gewerkt om de school weer helemaal gereed te maken.
Voor de vakantie hebben we afscheid genomen van ons oude meubilair en heeft
het team samen met een aantal ouders en ook kinderen keihard gewerkt om ervoor te zorgen dat in de afgelopen week het nieuwe meubilair geleverd kon worden en in de school geplaatst. Dat was een hele klus, maar samen krijgen we dat
voor elkaar. Bijna alle spullen zijn binnen. Er komen alleen nog wat krukken en
banken, maar iedereen kan maandag zitten en elke klas ziet er fantastisch uit.
Het is echt genieten om nu binnen te komen en de “nieuwe school” nodigt uit
om samen lekker aan de slag te gaan. Wij hebben er in ieder geval heel veel zin
in. Morgen starten we het schooljaar met in ieder geval een mooie opening van
“Mad Science” Dat hoort bij een mooie start in een mooie nieuwe werkomgeving. Alle groepen kunnen hier morgen van genieten. Na de show morge krijgen
de kinderen van groep 3 t/m 8 nog een inschrijfformulier mee om zich in te
schrijven voor de workshops van “Mad Science” die de komende donderdagen
nog gegeven gaan worden.
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Jaarkalender
Deze week krijgen alle ouders de jaarkalender weer mee naar huis en zal deze
ook op de website worden geplaatst. Dan bent u allemaal weer op de hoogte van
wat er in schooljaar 2018-2019 allemaal op de rol staat.
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Helaas zijn er in de vakantie ook wat minder leuke dingen gebeurd, die we u in
deze kronkels willen mededelen.
Meneer Ad voelde zich voor de vakantie al langere tijd niet lekker en hij is uiteindelijk voor een uitgebreid onderzoek in het ziekenhuis beland. Na onderzoek
bleek dat hij problemen had met zijn slokdarm en hij zit momenteel al in een behandeltraject. 2 weken zijn hiervan inmiddels voorbij, maar Ad krijgt de komende
3 weken nog verschillende chemokuren en bestralingen. Dat is dus behoorlijk heftig en Ad, zijn gezin en wij ook zijn hier heel erg van geschrokken. Er zal op den
duur ook nog een operatie volgen en Ad gaat dus nog een spannende tijd tegemoet. Hij blijft zelf wel positief en is blij met alle aandacht die hij krijgt en natuurlijk verdient. Ad vindt het fijn als mensen hem af en toe een berichtje sturen of op
welke ander manier dan ook aandacht voor hem hebben. We wensen Ad en zijn
gezin heel veel sterkte in de komende moeilijke en spannende tijd.
Juf Anja heeft voor de vakantie ook gehoord dat ze lichamelijk momenteel niet
helemaal in orde is. Zij heeft een vorm van reuma en zit momenteel ook in de behandeltraject. Dat is inmiddels al begonnen en zal enkele maanden duren. Dat
betekent voor dit moment in ieder geval dat Anja het schooljaar wel start, maar in
verband met haar behandelingen regelmatig niet op school zal zijn. Op die momenten wordt zij vervangen door Wesley van der Heijden. Hij is er maandag ook
al meteen om kennis te maken met de groep. We kunnen nu nog niet precies zeggen wanneer Anja er is en zelf de groep draait of wanneer Wesley dit dus zal
doen. Op sommige momenten zullen ze er wellicht ook allebei zijn. We wensen
Anja heel veel succes bij haar revalidatie en Wesley heel veel plezier en succes op
Meander in groep 7/8
Juf Meike is ook nog net volledig hersteld. Het gaat al wel veel beter met haar en
de komende weken gaan we kijken hoe het gaat. Meike is wel gewoon op school,
maar staat nog niet zelfstandig voor de groep. Dat gaan we de komende weken
rustig opbouwen. We hopen dat zij over een aantal weken weer zelfstandig aan
de slag kan. Wesley van der Heyden zal deels ook haar vervangen daar waar nodig.
Juf Annelies is vorige week teruggekomen van haar vakantie in Ghana en is op de
terugweg in het vliegveld heel erg ziek geworden. Na onderzoek in Nederland
bleek dat ze Malaria had opgelopen en later kwam daar ook nog een parasiet bij.
Na een aantal dagen ziekenhuis is ze inmiddels gelukkig weer thuis en moet de de
komende tijd aansterken. Ze blijft voorlopig nog wel even onder controle. We
wensen Annelies uiteraard ook heel veel beterscha en hopen op een spoedig herstel.
Het was dus een enerverende vakantie. We wensen iedereen nogmaals heel veel
succes en beterschap
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We hebben gelukkig ook nog een positief bericht om af te sluiten. Juf Linda is
weer volledig hersteld en gaat vanaf morgen weer aan de slag. Daar zijn we heel
erg blij mee en we wensen Linda heel veel plezier en succes!
Hieronder hebben we voor u nog wat gegevens met betrekking tot de start in
schooljaar 2018-2019.
Groep 1-2 a
Groep 1-2 b
Groep 2-3 a
Groep 2-3 b
Groep 4-5 a
Groep 4-5 b
Groep 4-5 c
Groep 6-7 a
Groep 6-7 b
Groep 7-8 a
Groep 7-8 b

Gerion Goossens en Annedien van Aken
Marieke van Elderen en Marion van der Burght
Fabienne van Evelingen en Marie-Katrien Schoormans
Marloes van de Wouw en Maaike Beurskens
Marieke Meijs en Noortje Bezems
Patrick van Iersel en Linda Stevens
Lilian Maton en Juliette van der Linden
Angela Shiranian
Ilona Smeulders en Meike van Riel
Anja Daalen en Meike van Riel
Pascale Naalden en Linda Stevens

Extra RT ondersteuning
Vakleerkracht Gym
Vakleerkracht Muziek
Administratieve ondersteuning
Conciërge
Intern begeleider
Adjunct directeur
Directeur

Carla Louer
Robin Breuer
Juliette van der Linden
Linda Mur
Ad Konings
Marieke Haens
Annelies van Helvoort
Jurgen Blakenburg

Vakanties schooljaar 2018-2019.
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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

De extra vakantieweken zijn aansluitend aan de herfstvakantie van
22-10-2018 t/m 26-10-2018 en 03-06-2019 t/m 07-06-2019.
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Studiedagen schooljaar 2018-2019
Er zijn nog wat wijzigingen in de studiedagen. Graag attentie hiervoor.
17-09-2018
05-10-2018
06-12-2018
21-12-2018
20-02-2019
01-03-2019
01-04-2019
21-06-2019
05-07-2019

studiedag
studiedag
studiedag
studiemiddag
studiedag
studiemiddag
studiedag
studiedag
studiemiddag

19-04-2019

Goede Vrijdag is ook een vrije dag

Tot morgen allemaal

Team Meander
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