Informatieavond
Op woensdag 26 september hebben we onze informatieavond. Dit jaar doen we
dat op een iets andere manier dan dat u dat van ons gewend bent. De avond
start om 18.30 en loopt tot 19.30. We willen u en uw kind(eren) graag uitnodigen
voor deze avond.
Op deze avond is er van alles te zien en horen over Meander en we hopen/willen
vooral dat uw kind van alles vertelt over de school. We gaan werken met een
soort van een “Strippenkaart” zoals we dat noemen waarop een aantal zaken
staan die u op die avond kunt doen en af laten strepen. Een aantal punten op de
kaart zijn gekoppeld aan een tijd. Onze inschatting is dat dit zaken zijn die sommige ouders graag willen horen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de voorlichting
over de overgang naar het VO, het werken in groep 2/3, info over het werken
met het digikeuzebord in groep ½ en informatie voor ouders van wie hun kind
net op school is in groep ½. Daarnaast zijn er een aantal zaken die zeker de moeite waard zijn om te bekijken en wellicht heeft u hier ook vragen over of wil uw
kind hier graag iets over vertellen of het alleen maar laten zien.
Denk bijvoorbeeld aan ons “Kanjertraject”, “Cultuur op Meander” of het bij rekenen werken met PARWO materialen. Maar er is ook informatie over de MR
(medezeggenschapsraad) en OAC (Ouder Activiteiten Commissie)
Het wordt dus een avond boordevol informatie die we met u op een speelse,
ontspannen manier willen delen. Voor een kopje koffie of thee wordt natuurlijk
gezorgd.
De strippenkaart krijgt u bij binnenkomst. U bepaalt natuurlijk zelf wat u wilt bekijken.
We hopen aanstaande woensdag veel van u te mogen begroeten samen met uw
kind(eren)
Bijeenkomst leerlingenraden Xpect Primair scholen

Woensdag 12 september was het dan zover. Deze dag kwamen alle leerlingenraden van de Xpect Primair scholen bij elkaar op basisschool Cleijn Hasselt. Wij zijn
dus met de Praatraad daar ook naartoe geweest en dat was ons eerste uitje van
dit jaar. We hebben laten zien wat de Praatraad van Meander doet en ook laten
zien wat we in de afgelopen jaren al bereikt hebben. Dat konden we ook van de
andere scholen zien en horen.
De kinderen mochten ook nog meedenken over de toekomst van Xpect primair.
Wat willen de kinderen de komende jaren vooral zien in de scholen, waar hebben
ze behoefte aan? Meedenken dus en dat is natuurlijk erg gaaf!
Tot slot was er nog en optreden van een echte goochelaar. Wat een inspirerende
en mooie ochtend.
21-09-2018
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Kanjernieuws:
Regelmatig zullen we in Kronkel een aantal onderwerpen aan de kaak stellen die
gaan over hoe we met elkaar om gaan en wat we van elkaar mogen verwachten.
Deze week een stuk over plagen en pesten.
Wanneer is er nu sprake van plagen en wanneer is er sprake van pestgedrag?
Als ouder maak je je regelmatig zorgen over je kind. Je wilt immers voor hem/
haar het allerbeste. Als het dan thuis komt met een verhaal waarin het samenspelen die dag niet zo gezellig ging of niet mee mocht spelen wordt er soms ge1

sproken over pestgedrag. Maar wordt uw kind gepest of spreken we in sommige
gevallen eigenlijk over plagen en wat is eigenlijk het verschil tussen die twee?
In het onderstaand stuk proberen we duidelijk te maken wat het verschil is zodat
u beter kunt inschatten of we het over plagen of over pesten hebben.
Het is belangrijk om het verschil duidelijk te hebben, ook voor de kinderen zelf.
Het meest eenvoudige onderscheid is dit:
Plagen gebeurt in het zicht van de leerkrachten. Pesten gebeurt achter de rug van
leerkrachten.
Daarom weet een leerkracht zelden uit
zichzelf wat er zich precies afspeelt tussen
de kinderen onderling. De leerkracht moet
hierover worden geïnformeerd door de
leerlingen zelf.
Definitie van pesten: Een kind wordt gepest
wanneer het herhaaldelijk last heeft van
negatieve acties van een ander (fysiek,
verbaal of psychologisch, direct of via internet of mobiel) die op hem of haar zijn
gericht, en waarbij de macht ongelijk is
verdeeld.
De Kanjertraining gaat ervan uit dat in de meeste gevallen dat een kind zich gepest voelt, de ‘pester’ niet de bedoeling heeft de ander pijn te doen. Wanneer de
gevolgen voor de gepeste duidelijk worden gemaakt aan de pester, zijn de meeste
kinderen bereid hiermee te stoppen. En als dat niet voldoende is, dan wordt duidelijk gemaakt wat de sociale gevolgen voor de pester
zelf zullen zijn (cruciaal in het ontstaan en het in stand houden van pesten zijn de
reacties van leeftijdsgenoten op de pester.
Zolang deze het pesten blijven aanmoedigen, is het voor de pester moeilijker om
hiermee te stoppen. Heerst er in een klas een mentaliteit van respect en vertrouwen, dan zal er minder gepest worden dan wanneer er een onveilige sfeer heerst,
waarin kinderen zich moeten bewijzen en bezig zijn met hun status in de groep).
Pesten gebeurt per definitie achter de rug van degene die kan ingrijpen, zoals een
vader/moeder, juf of meester.
Dat betekent dat er goed moet worden samengewerkt tussen school en ouders
enerzijds en dat kinderen moet worden geleerd hoe zij kunnen aangeven dat zij
zich gepest voelen, of merken dat er in hun omgeving wordt gepest. Wij horen
daarom graag van u,of van uw kind, wat er speelt zodat wij dit binnen school op
de juiste manier met de kinderen uit kunnen praten.
Volgende keer in Kronkel: Wat mag u als ouder van de school verwachten als het
gaat over het omgaan met elkaar.
Kanjernieuws uit groep 4/5a
Het verhaal van dit jaar van kanjer is max en de zwerver.
Het gaat over max die bij zijn oom en tante gaat logeren toen ze het bed op gingen maken lag er een zwerver in . we hebben ook een blad gemaakt waar we op
hebben geschreven en getekend waarom we anders zijn. dat je goed kunt lezen.
of je een jongen bent met lang haar. Of dat je iets moeilijk mag vinden. en dat het
niet uit maakt dat je anders bent. Anders zou iedereen hetzelfde zijn en dat is
saai.
We hebben ook de kanjer regels geoefend die zijn….
Oranje: we vertrouwen elkaar
Wit: we helpen elkaar
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Zwart: we werken samen
Rood: we hebben plezier
Geel: we doen mee.
Groetjes Sunna en Fleur (groep 4/5 a)

Stagiaires op Meander
Ook dit jaar hebben we weer de nodige stagiaires op Meander. Vanuit de PABO,
vanuit het ROC of wellicht nog vanuit een andere situatie. We zijn blij dat ze er
weer zijn, want het zijn ook extra handen in de klas en die zijn erg prettig. Vorige
week hebben we Anne al voorgesteld en deze week willen ook een aantal
stagiaires zich aan u voorstellen.
Heel veel sucecs en plezier allemaal.
Hallo,

21-09-2018

Nieuwsbrief van:

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

Mijn naam is Jessica Kuivenhoven en ik ben 21 jaar.
Ik kom uit Tilburg, de Blaak. Voordat ik aan de
pabo begon heb ik de opleidingen onderwijs
assistent en pedagogisch medewerker afgerond.
Dit jaar kom ik stagelopen op basisschool Meander. Ik zit nu in het laatste jaar van de pabo
en hoop aan het einde van het schooljaar mijn
diploma te behalen.
Komend schooljaar zal ik stagelopen in groep
4/5b. Het eerste halfjaar ben ik op maandag
en dinsdag aanwezig in de groep.
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Hallo allemaal,
Mijn naam is Imke van den Berk en ik ben
20 jaar. Ik zit in het vierde jaar van de PABO in Tilburg en hoop dit jaar mijn diploma
te halen.
Komend schooljaar kom ik stagelopen in
groep 2/3b. Het eerste half jaar ben ik op
maandag en dinsdag aanwezig in de groep.
Het tweede half jaar zal ik meer aanwezig
zijn in de groep.
Ik hoop er een fijn en gezellig jaar van te
maken!
Nieuwe stagiaire!

Mijn naam is Tycho Janssens, 17 jaar en zit op het ROC tilburg onderwijsassistent
niveau 4 leerjaar 2. Op maandag en donderdag kom ik bij jullie stage lopen. Ik heb
echt heel veel zin om stage te gaan lopen, omdat ik graag later met kinderen wil
gaan werken en dit een goed moment is om toe te passen wat ik heb geleerd en ik
nog heel veel kan leren op stage. Mijn hobbies zijn dat ik graag ga sporten of leuke
dingen ga doen met vrienden. Vooral afleiding zoeken en dingen doen die ik leuk
vind is wat ik doe in mijn vrije tijd en dat kan van alles zijn; zwemmen, voetballen,
naar de bioscoop gaan, schaatsen, uitgaan en vooral sporten. Ik zie er naar uit om
te beginnen en een hoop te leren.
Hallo,
Mijn naam is Indy de Vrij. Ik ben 18 jaar en kom uit
Middelbeers. Het komende jaar kom ik stagelopen op
basisschool Meander. Het eerste half jaar kun je mij
vinden in groep 7/8 bij juffrouw Pascale en Linda, halverwege het jaar wisselen we van groep.
Ik zit momenteel in het tweede jaar van de Pabo in Tilburg. Ik voetbal bij de vereniging Beerse Boys. Ik kijk
heel erg uit naar komend stagejaar en hoop weer veel
bij te leren. Mocht u nog vragen aan mij hebben, of
gewoon gezellig een gesprekje aan willen knopen, dan
ben ik op dinsdag en woensdag te vinden in groep 7/8.
Saskia Verdaasdonk

Hallo ik ben Saskia ik doe de PABO in Tilburg, het komende half jaar loop ik stage
in de groep 6/7 van juf Ilona. Na dat half jaar ga ik weer naar een andere groep.
Ik hou heel erg van hockey en met vrienden afspreken, op de hockey vind ik het
ook heel leuk om training te geven. Ik geef al een aantal jaar training op de hockey
en daar bleek eigenlijk dat ik het werken met kinderen nog leuker vond dan dat ik
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eerst dacht. Doordat ik het zo leuk vind was de keuze voor de PABO heel snel
gemaakt voor mij.
Ik woon zelf in Prinsenbeek dus moet elke dag bijna een uur reizen om op school
te komen.
Ik ben er elke week op dinsdag en woensdag maar soms ben ik er ook een hele
week.

Meander en Cultuur
Elk jaar op Meander doen onze kinderen verschillende culturele activiteiten. Dit
varieert van een bezoekje aan een museum tot een workshop Beeldend, van het
bezoeken van een voorstelling tot danslessen en nog veel meer.
In overleg met de cultuurcoordinatoren Maaike en Gerion maken we met alle
leerkrachten elk jaar een passend en gevarieerd programma aansluitend op de
leerarrangementen en projecten binnen onze school.
Zo zijn de groepen 6-7-8 afgelopen week naar het Regionaal Archief in Tilburg
geweest. Ze hebben meer geleerd en gezien van en over Tilburg. Dit sluit aan bij
hun thema De wereld en ik.
Deze week hebben de groepen 1-2-3 een Yoga workshop in de speelzaal met als
thema vriendjes vanuit het boek Kleine Bever en de echo.
21-09-2018
Bij een aantal activiteiten rijden we richting de stad voor het museum of het theater. Graag doen we daarbij een beroep op u om mee te gaan met uw auto en
eventueel ook een groepje te begeleiden.
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Naast dat we budget vanuit het ministerie ontvangen om al deze activiteiten te
bekostigen, wordt ook een deel van de ouderbijdrage aan deze activiteiten besteed.
Zo maken we samen cultuuronderwijs op Meander mogelijk.
Bedankt allemaal voor jullie bijdrage!

5

Behangrollen
Wij zijn weer op zoek naar behangrollen. Mocht u deze nog over hebben dan
horen we dat graag.

Nieuws vanuit onze sportfunctionaris

NIEUWE SPORT(EN) PROBEREN?
KIES MAAR UIT !!
Voor alle kinderen uit groep 3 t/m 8
Wil jij net zo goed leren fietsen als Tom Dumoulin, zo goed kunnen voetballen als
Lieke Martens of kunnen boksen als Rico Verhoeven? Heb jij altijd al eens willen
turnen of zijn dansen of karate helemaal jouw ding? Dan is dit je kans!
Vanaf 24 september kun je weer inschrijven voor Try-Out Sports. Met Try-Out Sports
kun je een aantal weken een sport uitproberen voor slechts € 5,- Je mag maximaal
drie sporten uitproberen.
Flyer en website
Deze week hebben de groepen 3 t/m 8 de Try-Out Sports flyers ontvangen. Alle
belangrijke gegevens staan hierin vermeld.

Schrijf je online in vanaf maandag 24
september via
www.sportintilburg.nl/TOS
De inschrijving sluit zondag 14 oktober.
Direct ná je aanmelding, ontvang je per mail een inschrijfbevestiging.
Het is natuurlijk geweldig om samen met je vriendje of vriendinnetje te gaan sporten. Je moet dan samen achter de pc gaan zitten en om de beurt aanmelden voor
dezelfde sport. Je kunt meteen zien of er nog plek is. Geen plaats, dan kun je een
andere keuze maken. Samen sporten is toch veel leuker?!
Voor meer informatie kun je contact opnemen met:

robin.breuer@xpectprimair.nl
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Nieuws vanuit de BSO
Einde van ons thema:
Helaas is ons thema “beroepen” afgelopen, maar wat hebben wij veel gezien en
veel geleerd van al die mensen die over hun beroep zijn komen vertellen. En
hebben we zelf in onze eigen kapsalon, leren haren kammen, knotten leggen,
staarten maken, haren wassen, etc. In ons klaslokaal speelden we juf of meester
en leerden we van elkaar sommen of woordjes.
We hebben beroepen spellen gedaan en verteld wat we later willen worden, de
een wil arts worden, de ander politie. Laat die nou net 2 x op de BSO gekomen
zijn. De eerste keer is onze wijkagent langs geweest, met een politie bus, daar
mochten we in, achter het stuur zitten en als echte boeven achterin. De tweede
keer kwam er een agente met hond, een echte politie hond. In deze bus mochten
we, onder luid geloei van de sirene, een stukje meerijden, mochten we een kogelvrijvest aan en werden we, net als de eerste keer trouwens, in de handboeien
geslagen.

21-09-2018
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Ook nemen we een kijkje in de mode wereld. De mama van Logan heeft een collectie kinderkleding mee genomen naar de BSO, als echte modellen mogen we
deze kleding showen aan de andere kinderen van de BSO. Van de matten uit de7

gymzaal maken we zelf een soort van catwalk en lopen trots de nieuwste collectie
te showen.

Wilt u meer weten over de kleding die de mama van Logan (Mandy) verkoopt,
kunt u haar altijd mailen op info@mommandy.com
Willen jullie ook graag weten hoe een echte banketbakker van die lekkere taartjes
bakt? Wij ook! En daarom hebben we een echte banketbakker uitgenodigd. Samen met haar versieren we cup cakejes en leren we hoe je van fondant allerlei
vormpjes kunt maken, zoals; roosjes, kampioensbekers, sterren, bloemetjes etc.
We leren eetbare lijm maken om alles op het cup cakeje te plakken en we eten ze
natuurlijk zelf op.

Er komt een echte kapster langs op onze BSO, deze laat zien hoe je highlights verft
in de haren van de leidster van de BSO. Zelf krijgen wij kleurtjes in onze haren van
gekleurde gel, zelfs meneer Ad laat zijn haar kleuren door de kapster. Wie wil
krijgt mooie vlechtjes en de kapster legt natuurlijk alles uit wat ze allemaal doet
en waarom. En dat natuurlijk allemaal in onze eigen kapsalon.
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Zelf spelen we natuurlijk ook het hele thema in onze kapsalon en in ons klaslokaal. In de zandwatertafel wordt ook volop gespeeld, met de graafmachine en de
kiepwagen die zand en stenen kunnen vervoeren. In de gymzaal bouwen we net
als echte bouwvakkers een huis, de stenen moeten we sjouwen over een parcour
en we blussen een brandje (niet echt). Ook spelen we het spel beroepen hints.
Kortom, het was een leuk thema, op naar het volgende thema…
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Fijn weekend allemaal
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