Kamp groep 8
Van 9 t/m 12 oktober jl.. zijn wij samen met groep 8 op kamp gegaan. We
hebben 4 fantastische dagen gehad. Mede door het goede weer, is het een
succes geworden. Toch willen wij als leiding ook nog een aantal mensen in het
bijzonder bedanken. Mark Smits, vader van Lieke, bedankt voor het meefietsen.
Barbara en Ad van Gils, bedankt voor het fungeren als bezemwagen. OACouders, bedankt voor jullie griezelige bijdrage aan de spooktocht. Collega’s,
bedankt voor jullie aanwezigheid en hulp tijdens de casinoavond, spooktocht en
bonte avond. Mels en Stijn voor het verzorgen van de muzikale omlijsting tijdens
de bonte avond. Deze werd ook weer opgeleukt door de geschonken
slaapmutsjes van Klaas Vaak, uit de Efteling. Bedankt Coen! En tot slot, Joost van
de Sande, van ednaS Consultancy and Project management, voor het sponsoren
van de T-shirts.
Linda Stevens, Namens de kampleiding

Studiedag Kanjer
In de leerling vrije week is er hard gewerkt door de leerkrachten. Zo hadden we
op dinsdag onze studiedag die in het teken stond van Kanjer.
In het schooljaar 2015-2016 zijn we gestart met de Kanjertraining, een methode
voor sociaal-emotionele ontwikkeling. Het team heeft een aantal studiemomenten gehad en bijna alle leerkrachten hebben Licentie A gehaald. In de komende
jaren zullen er regelmatig studiemomenten terug komen om de Kanjertraining
levend te houden. Tijdens deze studiedag stond het behalen van Licentie B centraal.
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In iedere groep is de Kanjertraining zichtbaar gemaakt met de 4 gekleurde petjes
en de Kanjerposter waar de afspraken op staan. De kinderen worden hier regelmatig op gewezen. Doordat afspraken en de betekenis van de petjes bij ieder
kind bekend zijn, is er een doorgaande lijn in de school en kan iedereen elkaar op
dezelfde manier aanspreken.
Voor onze licentie B zijn we meer de diepte in gedoken. Buiten de reguliere lessen van Kanjer kun je Kanjer in al je lessen toepassen. Samen hebben we gekeken
hoe je dit dan concreet kunt doen. Ook hebben we meer oefeningen meegekregen hoe je met kinderen over hun gevoelens te spreken en hoe je met het pettenkwadrant leert hoe anderen jou zien.
Nu we onze licentie B behaald hebben zullen we na licentie C een officiële Kanjerschool zijn.

!!!!Vossenjacht Kinderboekenweek!!!!
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Op vrijdag 9 november hebben we in de middag een fantastische “Vossenjacht”
op het programma staan om de Kinderboekenweek af te sluiten. Helaas hebben
we tot op dit moment te weinig ouders die groepjes met kinderen willen/kunnen
begeleiden tijdens deze tocht. We willen via de kronkels dus nogmaals een beroep op u doen en hopen dat u even tijd vrij kunt maken

Nieuws uit Curacao,
Recentelijk ontvngen we een mooi bericht uit Curacao. Ons oude
meubilair is daar aan een tweede leven begonnen. Wat ontzettend gaaf
om dat te zien. Dat alles daar goed is aangekomen en de school daar
samen met hun leerlingen heel veel plezier aan gaat bekleven. Top!
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Bijgaand nog een fotocollage.

Kerstorkest Meander
De eerste repetitie is een feit. Het kerstorkest is begonnen. Hier en daar nog wat
oefenen en we laten u rond kerst de mooie klanken horen!
De kinderen genieten er enorm van.

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?”
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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.

Gevraagd!
Wellicht hebt u nog strijkkralen en vormpjes liggen die niet meer gebruikt worden. Wij zijn er blij mee.
Hebt u ze over? U mag ze op de balie in de daarvoor geschikte doos leggen.
Alvast hartelijk dank!
Leerkrachten groepen 4-5
Nieuws vanuit onze sportfunctionaris

Vakantietoernooi Zaalvoetbal
2-3-4 januari 2019
Heb jij nog geen plannen voor de 2e week van de kerstvakantie?
Wil jij samen met klas-/schoolgenootjes een lekker potje zaalvoetballen?
Geef je dan snel op!
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Teams en speellocaties:
Alle teams uit groep 3/4 spelen hun wedstrijden in T-Kwadraat. Dit omdat er op 4
kleine veldjes gespeeld wordt en alleen deze hal de juiste belijning heeft. Deze
teams bestaan uit 4 spelers en max 2 wisselspelers (zonder keeper i.v.m. kleine
doeltjes)
Teams uit de groepen 5 t/m 8 spelen hun wedstrijden in diverse sportaccommodaties verspreid door de stad. Wij houden hierbij zoveel mogelijk rekening met
de geografische ligging van de school. Het is echter wel afhankelijk van het aantal
inschrijvingen en de beschikbaarheid van de sportaccommodaties. Deze teams
bestaan uit 1 keeper, 5 spelers en max 3 wisselspelers.
Wel/geen finales
In navolging van vorig jaar wordt er tijdens het Vakantietoernooi Zaalvoetbal in
de volgende categorieën zonder finales gespeeld:
groep 3 en 4
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groep 5 en 6

groep 7 en 8

De teams in de Johan Cruijff Categorie (JC) spelen wel finales. Dit is 1 jongensteam uit groep 7/8 en 1 meisjesteam uit groep 7/8 per school die hieraan deel
mogen nemen.
3

Deze categorieën zijn gekoppeld aan de Cruyff Courts 6 vs. 6 later in het jaar. Tijdens de Cruyff Courts 6 vs. 6 Kampioenschappen staat het thema ‘respect’ centraal. Alle deelnemers geven door het tekenen van de respectvlag aan dat ze elkaar respecteren zowel op als naast het veld.
De schoolleiding beslist in welke categorie er wordt ingeschreven.
Doe jij mee?
Wil jij meedoen met het zaalvoetbaltoernooi? Geef je dan op door onderstaand
strookje in te vullen en op school in te leveren.
Doe dit voor 8 november bij je leerkracht of gymleraar Robin.
Meedoen kost €3,70 per persoon.
Begeleiders/ coaches gevraagd!
Elk team heeft een begeleider of coach nodig. Van de begeleider/ coach wordt
verwacht dat hij/ zij:
- Meerderjarig is en verantwoording kan dragen voor het team.
- Tijdens de wedstrijden de leerlingen op een positieve manier aanmoedigt.
- Er voor zorgt dat de leerlingen zich netjes naar anderen gedragen, zowel
in het veld als daarbuiten.
- Er voor zorgt dat het team op tijd klaar staat voor de wedstrijd.
Doe je mee?
Mail dan de onderstaande gegevens voor 5 november naar robin.breuer@xpectprimair.nl
- Voor en achternaam
- Welke klas je zit
- Geboortedatum
- Telefoonnummer in geval van nood
- Of je ouder/verzorger een team willen begeleiden
Vriendelijke groet,
Gymleraar Robin

Fijn weekend allemaal
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