Overblijven
Afgelopen week hebben we met de overblijfclub bij elkaar gezeten en met elkaar besproken hoe het momenteel bij het overblijven loopt. We vinden het belangrijk om dit regelmatig met elkaar te bespreken. We zijn eigenlijk allemaal erg tevreden over hoe het momenteel gaat. De kinderen hebben het naar hun zin, het speelgedrag is goed. Dat heeft
natuurlijk te maken met de mogelijkheden van onze “groene speelplaats”, maar zeker
ook “De Kanjertraining” waar we nu sinds ongeveer 2 jaar mee werken. We kregen helaas wel te horen dat Astrid Glimmerveen de overblijfclub gaat verlaten. We vinden dat
allemaal heel erg jammer, maar begrijpen en respecteren haar keuze wel. We willen Astrid uiteraard enorm bedanken voor haar inzet en betrokkenheid bij de overblijfclub als
overblijfkracht en coördinator. Namens alle kinderen, ouders en collega’s:
“Bedankt Astrid!”
Wij zijn momenteel nog steeds dringend op zoek naar een aantal ouders die ons willen
ondersteunen bij het overblijven. Dat kan voor 1 moment per week zijn of wellicht meerdere dagen. Het gaat erom dat er samen andere overblijfkrachten en met iemand uit het
team een stuk begeleiding is voor de kinderen in de grote pauze. Het is leuk om te doen,
leuk om de kinderen (met name nu op de nieuwe speelplaats) bezig te zien en soms ook
uitdagend om ze te begeleiden. Mocht u hier meer informatie over willen hebben loop
dan een keer binnen bij Jurgen

Kinderboekenweek
Vossenjacht
Wij zoeken ouders die tijdens de afsluiting van het thema Vriendschap een groepje willen
begeleiden bij een vossenjacht. De leerkrachten gaan als vos verkleed door de wijk
staan. De groepen worden door elkaar gehusseld. De vossenjacht vindt plaats om vrijdag
9 november van 13:00 - 14:15. Wilt u een groepje begeleiden, meld u dan voor maandag
29 oktober aan bij de leerkracht van uw kind. Alvast bedankt.

Kanjerles in groep 6/7A
Geschreven door Anouk, Shayenne, Gijs en Jochem
We moesten allemaal stevig staan als een kanjer. Je rug moest recht en je benen mochten niet op slot. Dan moesten we elkaar een duwtje geven en je mocht niet bewegen
want dan sta je niet stevig als een kanjer.
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We deden een spelletje dat heet benzine en motortje. Een iemand in de klas moest grappig doen en de rest van de klas mocht niet lachen of anders gaven ze benzine aan het
motortje. Degene die grappig moest doen was het motortje.
Het volgende spelletje heette pettenkwadrant. Bij pettenkwadrant had je blokjes nodig
en iedereen kreeg een blokje. We hadden alle kleuren petten op de grond gelegd en de
kleuren zijn rood, geel, wit en zwart. Welke pet bij jou het beste hoorde, naast de witte
pet die je altijd hebt, daar moest je het blokje neer leggen.
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Kerstkoor en kerstorkest
Ook dit jaar wil ik weer met een kerstkoor beginnen. Wellicht is uw kind al met de vraag
thuis gekomen om mee te mogen doen met dit kerstkoor.
Vanaf groep 4 is dit mogelijk.
Op 1 november begin ik met de repetities van het kerstkoor. Deze zijn iedere donderdag
van 14.30 tot 15.00. Dat betekent dat de kinderen wat later thuis zullen zijn.
Met muziek binnen de school proberen we een gezellige sfeer rond de kerstdagen te
brengen.
Volgende week mogen de kinderen zich opgeven. Zij krijgen dan een persoonlijke uitnodiging met de dagen wanneer we repeteren en wanneer we onze uitvoeringen geven.
Ook probeer ik een kerstorkestje te vormen. (hopelijk hebben we genoeg orkestleden...).
Deze repetities zijn binnen de lesuren.
Zingen is leuk!!
Juf Juliette (de muziekjuf)

Stagiaires op Meander

Hallo allemaal,
Mijn naam is Manon. Ik ben 20 jaar en 3e jaars student van het ROC onderwijsassistent.
Ik kom dit jaar gezellig stage lopen op Meander. Ik sta iedere maandag en dinsdag in
groep 2-3b bij Marloes en Gerion. Ik heb al eerder stage gelopen op Basisschool de
Bloemaert in groep 5 en op basisschool Klinkers in groep 1-2. Groep 2-3 is dus weer totaal
iets anders, maar ik heb er onwijs veel zin in!
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Wie ben ik?
Mijn naam is Anne d’Hooghe en ik ben dit jaar
stagiair op Meander. Het eerst half jaar loop ik
stage in groep 7/8. Ik kom oorspronkelijk uit
Zeeland maar ik ben verhuist om in Tilburg naar
school te gaan. Ik zit op de pabo in het eerste jaar.
Voordat ik aan de pabo begon heb ik MBO onderwijsassistent gedaan en dit heb ik in Mei 2018
afgerond. Ieder weekend ga ik terug naar Zeeland
om mijn ouders en mijn oudere zus te zien. in het
weekend hockey ik op zondag en op de vrijdag
avond heb ik training. In mijn vrije tijd vind ik het
leuk om muziek te maken of te luisteren.

Hoi allemaal,
Mijn naam is Jeske Stadhouders. Ik ben 18 jaar oud. En ik woon in Tilburg, Reeshof samen
met mijn ouders en broertje. Ik studeer onderwijsassistente aan ROC in Tilburg (mijn
laatste jaar). Vanaf maandag 27 augustus ga ik voor mijn derde leerjaar in groep 2/3 van
juffrouw Fabienne stage lopen. Ik ben het gehele jaar op maandag en op dinsdag in de
klas. Ben ik niet op school, dan kan je me altijd vinden op de tennisbaan. Daar ben ik namelijk ook heel wat uurtjes in de week. Ik verheug me op dit jaar en maken er een mooi
schooljaar van!

Nieuws vanuit onze sportfunctionaris
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Fijn weekend allemaal
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