Vakantie
De weken zijn weer voorbijgevlogen en de vakantie (van 2 weken maar liefst)
staat alweer voor de deur. Wat gaat dat toch allemaal snel. Er is al weer op alle
fronten hard gewerkt in deze eerste periode. We zijn gestart met ons nieuwe
meubilair, hebben op een nieuwe manier de informatieavond gedraaid en deze
week is groep 8 al op schoolkamp geweest. En dat zijn maar een paar zaken. In
de herfstvakantie gaan we weer een nieuwe stap zetten en gaan de vloeren in de
hallen beneden en boven vervangen worden. Dat wordt weer een hele klus,
maar we kijken nu al uit naar het resultaat.
Voor iedereen een hele fijne vakantie gewenst en ga lekker van en met elkaar
GENIETEN.

Zwerfboekstation Basisschool Meander bestaat 1 jaar!
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Sinds de kinderboekenweek van vorig jaar heeft basisschool Meander een eigen
Zwerfboekstation! Hier kun je dus een boek lenen en weer terugbrengen óf op
een andere plek door laten zwerven. Om te vieren dat we zoveel mooie kinderboeken hebben én kunnen delen krijgen alle kinderen een sticker van
het Nationaal Fonds Kinderhulp. Een zwerfboek-sticker! Deze sticker kun je op
een boek plakken wat je niet meer wil hebben en dat boek kun je laten zwerven.
Hoe precies? Lees het op www.kinderzwerfboek.nl! Laat je eigen klas weten waar
jouw boek naartoe is gezworven

Schoolkamp
We willen alle ouders, begeleiders en iedereen die op wat voor manier dan ook
iets heeft betekend in de voorbereiding of uitvoering van het kamp bedanken
voor hun inzet bij het geweldige schoolkamp. Wat hebben de kinderen ervan genoten. Top!!!

Kanjer
Groep7/8a is de afgelopen wekenbezig geweest met Kanjer. We hebben een
pettenkwadrant gedaan. En dat gaat als volgt: één iemand die ging voor de klas
staan, alle andere kinderen gingen bij een pet staan die ze bij diegene vonden
passen.
En we hebben ook een andere kwadrant gedaan. Maar toen moest je van jezelf
zeggen waar jij jezelf bij vindt passen.
Om dingen tegen elkaar te zeggen, moet je elkaar wel respecteren. Je mocht
eerlijk je mening geven. Voor de klas zat één iemand op de kruk en die mochten
de anderen tips en tops geven.
Het was een leuke en leerzame les. Iedereen was erg eerlijk tegen elkaar. We
waren niet bang om dingen tegen elkaar te zeggen.
Door Emilie en Pien v/d Berg, groep 7/8a

Het Pettenkwadrant
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Inloopuurtje Schoolmaatschappelijk werk
Vanaf na de herfstvakantie is het op de maandagochtenden van 08.30-09.30
mogelijk om binnen te lopen bij Nanda Kodde. Nanda is onze
schoolmaatschappelijk werker en kan u als ouder(s) ondersteunen bij allerlei
vraagstukken m.b.t. de opvoeding van uw kind. Nanda is al een aantal jaren
verbonden aan Meander en kent de school inmiddels goed. Wellicht dat u Nanda
ook kent of dat u haar al wel eens een keer hebt rond zien lopen door de school
en dacht: “Wie is dat nu?”
Nanda heeft dus voortaan iedere maandag van 08.30 tot 09.30 een inloopuurtje.
Ze zit dan meestal in het kantoor van Jurgen. Mocht u dus een keer de behoefte
hebben om een uitdaging die u heeft te delen met haar dan is dat dus mogelijk.
Soms is het handig om vooraf even aan te geven dat u behoefte heeft aan zo’n
gesprek dan kan Nanda daar op voorhand al rekening mee houden. Dat kan
eventueel ook bij Marieke (Ib)
Het is dus een extra service waar u gebruik van kunt/mag maken, maar dat hoeft
dus niet. Mocht u hier nog vragen over hebben dan horen we dat natuurlijk
graag.

Nieuws vanuit onze sportfunctionaris

Hardloopclinics van vijfvoudig
Nederlands kampioen Luuk Maas
Ter voorbereiding op de Tilburgs Scholen Kampioenschap tijdens de Warandeloop, zullen er hardloopclinics worden aangeboden aan de groepen
4 t/m 8. Op 1, 8 en 22 november zullen er tijdens de reguliere gymlessen
clinics worden aangeboden. Daarnaast zullen er ook op diezelfde dagen
na-schoolse clinics worden verzorgd. De hardloopclinics worden aangeboden door Luuk Maas.
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Wie is Luuk Maas?
Luuk Maas is een topatleet op de
middellange afstand en vijfvoudig
Nederlands kampioen op de 3km,
5km en 10km. Hij traint sinds dit
jaar in Nijmegen, bij Team Zevenheuvelen en bereidt zich op dit
moment voor op het EK cross,
waar hij ook ambassadeur van is.
Zijn ambitie is om over een aantal
jaren deel te nemen aan de Olympische Spelen!
Naschoolse Sport
Voor leerlingen vanaf groep 4, die
er geen genoeg van kunnen krijgen, is er nog ruimte om op 1, 8 en 22 november deel te nemen aan de
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na-schoolse sport. Deze zal dan ook in het teken staan van hardlopen en
wordt ook verzorgd door Luuk Maas.
Na-schoolse Hardloopclinics
Voor wie?
Groep 4 t/m 8
Waar?
Mingerbergstraat 58, gymzaal naast school
Wanneer?
Vrijdag 1, 8 en 22 november
Hoe laat?
14:45 – 15:30
Kosten
GRATIS!
Belangrijk!
Neem sportkleding (eventueel hardloopschoenen) en
drinken mee!

Vooraf aanmelden is niet nodig. Kom binnenlopen wanneer je zin hebt
om mee te doen.
Vriendelijke groet,
Gymleraar Robin

Fijne vakantie allemaal
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