Mogen we aan u voorstellen…..

Kanjer!
Dat is de naam die Rogier en wij uit de vele inzendingen van de kinderen hebben gekozen
voor onze huisschildpad. Dat is natuurlijk een hele mooie, passende naam bij onze
school. Wij werken met het “Kanjertraject” en hebben alleen maar Kanjers hier op
school. Daar past “Kanjer” onze huisschildpad natuurlijk heel goed bij.
Deze passende naam is bedacht door Emilie uit groep 8a. We willen Emilie feliciteren met
het bedenken van deze passende naam.
Kanjer heeft het overigens prima naar zijn zin bij ons op Meander. Hij vindt het ook erg
leuk als jullie hem zo nu en dan komen bekijken en bewonderen.

Studiedag 5 oktober

Volgende week vrijdag is het jaarlijkse Xpect Event. Dat wil zeggen dat alle scholen van Xpect Primair op die dag een gezamenlijke studiedag hebben. De kinderen zijn volgende week vrijdag allemaal een dagje vrij. Geniet er maar van.

28-09-2018

Nieuwsbrief van:

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

Boeken sparen voor je school!
Het is weer Kinderboekenweek. Dat betekent extra aandacht voor lezen en leesplezier.
Mocht u tussen 3 en 14 oktober een kinderboek kopen bij boekhandel Gianotten
Mutsaers óf bij de Bruna, dan spaart u mee voor GRATIS boeken voor onze
school.
Hoe werkt het?
• Koop een kinderboek bij een van de bovenstaande boekhandels tussen 3
en 14 oktober
• Lever je bonnetje in in de ‘bonnenbus’ (deze staat vanaf 3 oktober op de
balie bij de ingang van de school)
• Voor 20% van het totaalbedrag wat we gespaard hebben mogen we kinderboeken uitzoeken bij deze boekhandels.
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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 al een heleboel van hen aan u voorgesteld en deze week willen
we Laurens nog aan u voorstellen.
Hoi allemaal!
Laat ik me even voorstellen. Mijn naam is
Laurens van Dongen, ik ben 19 jaar en
tweedejaars Pabo-student. Elke dinsdag en
woensdag loop ik stage op Meander.
Naast mijn studie besteed ik graag tijd aan
sporten, koken en leuke dingen doen met
vrienden.
Ik kijk er naar uit om jullie allemaal beter
te leren kennen en heb super veel zin in
mijn jaar op Meander!

Overblijven
Beste ouders/verzorgers,
Wij zijn momenteel 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

Nieuws vanuit onze sportfunctionaris
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Nieuws vanuit de BSO

Hoera de herfst is begonnen!
Ook op BSO Meander, want “herfst” is ons thema vanaf volgende week.
Tijdens de herfst is onze zolder een dieren winkel en wordt de huis hoek omgetoverd tot bos. Natuurlijk gaan we weer hele leuke activiteiten doen.
Om ons bos en dierenwinkel zo compleet mogelijk te maken, hebben we jullie
hulp nodig.
Wij zoeken dieren knuffels (die zo echt mogelijk lijken) verpakkingen van dieren
voeding, dierenspeeltjes, kooien, manden, kortom alles wat er in een dierenwinkel te koop is en waar u thuis niks meer mee doet.
En mocht u heerlijk naar het bos gaan met uw kind(eren) om kastanjes, beukennootjes en bladeren te zoeken, dan mag u voor ons best een zakje meenemen,
kunnen wij er weer leuke activiteiten mee doen.
En… bent u heel nieuwsgierig naar onze BSO, kom gerust een keertje binnen lopen…..

Fijn weekend allemaal
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