We zijn weer begonnen!
Afgelopen maandag is het nieuwe schooljaar begonnen en wat waren de kinderen benieuwd naar de nieuwe inrichting. Sommige leerlingen hebben in de
laatste vakantieweek al een “sneak preview” gekregen, maar voor de meeste
was het een verrassing. De kinderen vinden het allemaal fantastisch. Er is veel
meer rust, het is uitdagend en er is overal wat te zien en te doen. Natuurlijk zijn
we er nog niet helemaal en gaan we de school hier en daar nog wat meer aankleden en nog gezelliger maken.
Ook van ouders hebben we veel positieve reacties gekregen en sommige leveranciers die al langs zijn geweest kenden de school niet meer terug. Wij zijn heel
erg blij met het resultaat en hebben nog meer zin gekregen in schooljaar 20182019.
Taken meneer Ad
Zoals u vorige week allemaal heeft kunnen lezen gaat het met Ad momenteel
niet zo goed. Hij heeft volop belangstelling van iedereen en is daar heel erg blij
mee. Op de balie bij Ad staat een doos, waarin u een berichtje, kaartje of iets
anders voor Ad achter kunt laten. Wij zorgen er dan voor dat het bij Ad komt.
Natuurlijk zijn er een hoop taken die Ad normaal gesproken altijd uitvoert, die nu
door het team opgevangen worden. We proberen dat uiteraard zo goed mogelijk
te doen, maar Ad doet zoveel.
Daarom hebben we een verzoek aan u. Afgelopen week hebben we al een aanbod gehad van enkele ouders die wel willen ondersteunen en daar zijn we natuurlijk heel erg blij mee. In het kader van “durf te vragen” willen we daarom in
deze kronkels u vragen of er wellicht meer ouders zijn die een keer zouden willen
helpen. Je kunt dan bijvoorbeeld denken aan het bijhouden van de speelplaats
(dat is al een hele grote klus) of wellicht wel een ander klusje. Mocht u in de gelegenheid zijn en ons hierbij kunnen en willen helpen meldt u zich dan even aan
bij meneer Jurgen. Bij voorbaat dank.
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Toestemmingsverklaring gebruik beeldmateriaal
Deze week krijgt u allemaal een “toestemmingsverklaring gebruik beeldmateriaal” mee naar huis. U kunt hier op aangeven of we beeldmateriaal van uw
kind(eren) mogen gebruiken voor verschillende doeleinden. Denk hierbij aan berichten op social media zoals Facebook of foto’s op de website of in de kronkels.
Bij de inschrijving van uw kind(eren) heeft u dit op het inschrijfformulier al aan
kunnen geven, maar in verband met de nieuwe wetgeving willen we graag jaarlijks van iedereen toestemming. Op het formulier kunt u aangeven waarvoor u
wel of geen toestemming geeft.
Mad Science
Afgelopen maandag hebben we bij de opening van het schooljaar een geweldig
optreden gehad van onze professor van “Mad Science” Wat hebben alle kinderen
hiervan genoten. Zoals vorige week al aangegeven kunnen de kinderen zich opgeven voor de workshops van de komende weken. U heeft hiervoor een flyer
gekregen. Mocht dat niet zo zijn dan liggen er nog flyers op de balie bij meneer
Ad. Het is echt superleuk en leerzaam voor de kinderen.
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Doe mee dus!

Vakanties schooljaar 2018-2019.
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.

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
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BSO Meander
Ook BSO Meander is weer begonnen!!!
Wij heten alle (nieuwe) kinderen en ouders welkom op onze BSO.
Een nieuw schooljaar, dus ook weer een nieuw thema.
De komende weken is ons thema “beroepen”.
De kinderen zijn al volop bezig met het inrichten van thema hoeken, zo is de zolder omgetoverd tot kapsalon, de huis hoek is een klaslokaal, in de zandwatertafel
kun je spelen met een graafmachine en een kiepwagen met bouwvakkers die
zand en stenen kunnen vervoeren.
De activiteiten die wij deze weken aanbieden, hebben dan ook alles met dit thema te maken.
Zo laten we een echte kapster komen, die laat zien hoe je haar verft, knipt, wast,
etc. Gaan we zelf oefenen met krullen zetten, haren wassen als een echte kapster en leren we wat een kapster allemaal moet doen.
We gaan het beroepen spel doen (wie wil wat worden later en wat heb je daarvoor nodig).
En hopen we dat er een hulpdienst voertuig langs kan komen op de BSO (politie
wagen, ambulance, brandweer).
En laten we natuurlijk nog meer beroepen aan bod komen.
Zijn jullie nieuwsgierig? Loop gerust een keertje binnen bij de BSO.
Wij zijn aanwezig van 7:30-8:30 uur en van 14:15- 19:00 uur.
Groetjes BSO team,
Angela, Sonny, Monique en Ikina
OPROEP!!!!!! OPROEP!!!!!!
Wij zoeken nog een aantal spulletjes voor onze kapsalon, wie heeft de volgende spullen thuis staan en mogen we lenen of houden…
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Een ronde wasmand (droogkap) een (opmaak)pop met haar om krullen zetten te oefenen
en kleefrollers (groot)
Alvast bedankt, team BSO

Fijn weekend allemaal

Team Meander
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