Praatraad
We hebben dit jaar uiteraard weer een aantal kinderen die samen de “Praatraad”
vormen. Zij gaan een aantal keren per jaar met Jurgen in overleg over allerlei zaken die met school te maken hebben. Zo hebben zij bijvoorbeeld de afgelopen
jaren meegedacht over het nieuwe “groene speelplein” en de “nieuwe inrichting”. Het is ontzettend leuk om het hier samen over te hebben.
Dit jaar zitten de volgende kinderen in de Praatraad
Groep 4/5a
Caylee van Gestel
Groep 4/5b
Mika Mommers
Groep 4/5c
Rena Roovers
Groep 6/7a
Tim Osseforth
Groep 6/7b
Jasmijn de Jong
Groep 7/8a
Gijs verschuren
Groep 7/8b
Valerie van de Klundert
We wensen de Praatraad heel veel plezier en succes!
Schoolschildpad
Zoals u waarschijnlijk al heeft gezien hebben we in samenwerking met Rogier van
Rossum van de stichting Herpetofauna het terrarium bij de ingang opnieuw ingericht. Wij vinden het ontzettend gaaf dat we deze samenwerking hebben en dat
we op deze manier onze kinderen wat meer informatie kunnen geven, maar dingen ook kunnen laten beleven. Rogier is vaker op school aanwezig om ons kennis
te laten maken met verschillende dieren.
Hieronder geven we wat informatie over onze nieuwe gast.
Russische vierteenschildpad (Agrionemys horsfildii)
De vierteen schildpad komt van origine voor op de grassteppe gebieden van Oost
Europa tot in Azië.
Ze zijn enorm taai en kunnen leven van een zeer schaars voedselaanbod. In de
natuur eten ze vooral grassen, bloemen, boombast en af en toe aas.
De soort is relatief klein voor landschildpad begrippen en wordt ongeveer 25 cm
groot. Mannen zijn meestal iets groter dan de vrouwen.
Het zijn dieren met een zeer “losse” sociale structuur en zullen elkaar accepteren
tijdens de paartijd en ook bij overvloedige periodes qua voedselaanbod.
Over het algemeen leven ze solitair.

31-08-2018

Nieuwsbrief van:

Meddostraat 6,
5045 EH Tilburg.
Tel. 013-5720527
e-mail:
bs.meander@xpectprimair.nl
website:
www.bsmeander.nl

In het terrarium dient altijd een natuurgetrouw substraat aanwezig te zijn bestaande uit aarde, turf/ humus , boombark en evt mos.
Dit substraat mag op zicht schoon worden gehouden, dus dagelijkse inspectie van
aanwezige ontlasting is aan te raden, deze kan worden verwijderd met een tissue
of boterhamzakje.
Het substraat moet een maal per 3 maanden in zijn geheel worden vernieuwd.
Het terrarium heeft altijd een schuilplek in de vorm van wat houtstronken of een
grot. Het dier heeft een aparte (eenvoudig toegankelijke ) eet en drinkbak nodig.
Het water mag dagelijks worden ververst.
Eenmaal per drie dagen een beetje sproeien vind het dier ook prettig.
Voeding;
Het dier eet in gevangenschap primair bladgroen in de vorm van andijvie en sla,
maar ook verse kruiden lust deze graag. Af een toe een stukje fruit is prima als
verrijking.
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Geef echter de volgende groenten/ fruit NIET; rauwe broccoli, aardbeien, spinazie
en citrusvruchten.
Een beetje dierlijk voedsel op zijn tijd is goed en kan worden gegeven d.m.v. een
goed merk senior hondenvoer of een meelworm vermengd met het groenvoer.
Belangrijk is dat het dier tweemaal per week een beetje van het bijgeleverde poeder (miner-all) krijgt over de voeding. Een beetje bepoederen als poedersuiker is
daarbij de leidraad.
Er hangen twee lichtbronnen in het terrarium, een daarvan is de UV warmtelamp
en deze zorgt ervoor dat het dier de noodzakelijke straling krijgt voor vitamine
productie en tevens het terrarium verwarmt.
De ideale temperatuur voor deze soort is overdag tussen de 22 en 32 graden Celsius en in de nacht ongeveer tussen de 15 en 20 graden Celsius.
Verzorging met de kids; evt schoonpoetsen van de ramen en sproeien is een leuke
activiteit voor ze. Ook kan er in de klas , voedsel worden verbouwd, in de vorm van
verse kruiden of groenten.
Eenmaal per 14 dagen mag het dier even in bad (lauwwarm water, 2 cm hoog) en
dan mag het rugschild worden gepoetst met een natte doek.

Mijn naam is ……….?
We zouden het leuk vinden als onze nieuwe gast een naam krijgt. Daarom
nodigen we alle leerlingen van Meander uit om hier eens goed over na te
denken en een mooie, passende naam voor onze “schoolschildpad” te bedenken. Bedenk dus allemaal een naam en lever die in bij je leerkracht.
Alle namen worden verzameld en samen met Rogier gaan we een keuze
maken! Doe allemaal mee. Zet natuurlijk wel even je eigen naam erbij.
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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.
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.

Van onze Sportfunctionaris
Sportief het schooljaar in!
In de gymzaal hebben we regels wat betreft kleding, schoeisel, haren, sieraden
en blessures. Om het komende schooljaar weer goed en veilig van start te kunnen vindt u hieronder de regels voor de in gymzaal.
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Kleding
- Sportbroek kort of lang
- T-shirt
- Gymschoenen. Dit in verband met de veiligheid en ter voorkoming van
onder andere wratten en voetschimmel. Bij het vergeten van gymschoenen gymmen de kinderen op blote voeten mee. Eventueel kunnen er
schoenen van een ander kind geleend worden. Gymmen op sokken of
met een maillot aan, is in verband met het gevaar van uitglijden niet toegestaan.
- Lang haar wordt vast gedragen. (staartje, knotje, vlecht)

Sieraden
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Geen sieraden (zoals bijvoorbeeld oorbellen, armbandjes, kettinkjes, enkelbandjes, ringen). Eventueel kunnen sieraden bij
gymleraar Robin/groepsleerkracht in bewaring worden gegeven of in de klas achtergelaten worden. Dit is wel op eigen
risico.
Armbandjes die niet af kunnen, mogen alleen worden gedragen als deze zijn afgeschermd met een zweetbandje. Anders is
het een te groot risico dat een leerling zelf ergens met een
armband aan blijft hangen of dat andere leerlingen met hun
vingers achter een armband blijven haken.
Let op: armbandjes die niet af kunnen en niet zijn afgeschermd door een zweetbandje worden doorgeknipt!
Regel omtrent gymkleding niet in orde
Heeft uw kind voor de derde keer zijn/haar gymkleding niet in orde wordt hij/zij
ingezet als scheidsrechter bij een activiteit en mag niet zelf deelnemen aan het
spel. De vierde keer zal er contact opgenomen worden met de ouders/verzorgers.
Blessures of andere redenen om niet mee te gymmen
Als uw kind niet mee kan doen aan de gymles in verband met een blessure ontvang ik graag een ondertekend briefje met de reden waarom uw kind geheel of
gedeeltelijk niet met de gymles mee kan doen. Soms komt het voor dat kinderen
aangeven niet aan de les mee te kunnen doen, vanwege bijvoorbeeld kleine
wondjes, zere voeten of hoofdpijn. Dit kan voor het kind vervelend zijn maar het
wordt niet gezien als een reden om niet aan de gymles deel te nemen. In overleg
met gymleraar Robin/groepsleerkracht zal dan bekeken worden wat uw kind wel
mee kan doen. Geen briefje betekent gewoon gymmen.
Voor vragen kunt u contact opnemen met gymleraar Robin, aanwezig op dinsdag
en donderdag. Bereikbaar per mail: robin.breuer@xpectprimair.nl

Vakantieclinic Hockey
Heb jij zin om in de herfstvakantie met een team de dag sportief en
gezellig door te brengen? Geef je dan op voor het Vakantietoernooi Hockey!
Wie?

Kinderen uit groep 4 t/m 8

Wanneer?

16 t/m 18 oktober. Je speelt op 1 dag.

Waar?

Hockeyvelden van HC Tilburg (Bredaseweg 447, Tilburg)

-

Let op! Als je deelneemt, moet je scheenbeschermers dragen. Heb je deze
niet vraag eens bij neefjes/nichtjes, vriendjes/vriendinnetjes, buren etc.
of je hun scheenbeschermers voor een dagje mag lenen.
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-

Ook is het dragen van een bitje (mondbescherming) verplicht. Voor €
1,50 heb je al een bitje. Geef aan op het invulstrookje als je er een nodig
hebt.
Hockeyvereniging. HC Tilburg zorgt voor bitjes!
- Als je een eigen hockeystick en bitje hebt, mag je deze natuurlijk gebruiken.
- Het inschrijfgeld bedraagt €3,70 per leerling.
Begeleiders/coaches gevraagd!
Elk team heeft ook een begeleider nodig. Van de begeleider wordt verwacht dat
hij/zij:
- 18 jaar of ouder is én de verantwoording kan dragen voor het team;
- Er voor zorgt dat de kinderen zich netjes naar anderen gedragen, zowel
op het veld als daarbuiten;
- Er voor zorgt dat het team op tijd klaar staat voor de volgende wedstrijd;
- Tijdens de wedstrijd de kinderen op een positieve manier aanmoedigt.
Doe je mee?
Mail dan de onderstaande gegevens voor 12 september naar robin.breuer@xpectprimair.nl
- Je voor en achternaam
- Welke klas je zit.
- Of je lid bent van een hockeyvereniging. Zo ja, van welke?
- Of je beschikt over een eigen bitje of één nodig hebt.
- Of je beschikt over een eigen hockeystick, lenen van de organisatie is
mogelijk!
- Of ie je iemand hebt die jou wilt begeleiden. Graag zijn of haar telefoonnummer vermelden.

Vragen of opmerkingen kan je richten aan
robin.breuer@xpectprimair.nl
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Fijn weekend allemaal

Team Meander
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