Vossenjacht Kinderboekenweek
Vandaag hadden we de afsluitende vossenjacht voor de KBW Kinder BoekenWeek. Gelukkig hebben we de afgelopen week nog een groot aantal aanmeldingen van ouders gehad die deze leuke middag mee wilden begeleiden. Top.
De kinderen van groep 8 hebben het als vos natuurlijk prima gedaan. Super dat
ze dat hebben gedaan. Iedereen heeft er van genoten.
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Ad
We willen iedereen graag even informeren over de situatie van Ad. Hij is
begin vorige week geopereerd en de operatie is goed verlopen. Na 8
dagen in het ziekenhuis te zijn geweest is Ad afgelopen woensdag weer
lekker naar huis gegaan. Het gaat best goed met Ad. Hij is nog wel erg
moe, maar dat is logisch van zo’n zware operatie. Ad heeft gisteren ook
gehoord dat de uitslagen van de onderzoeken goed waren en dat is
natuurlijk fantastisch nieuws. Nu is het een kwestie van goed uitrusten en
langzaam weer de “Ouwe Ad” worden. Ad vindt het nog steeds leuk om
een berichtje, kaartje of app te krijgen en we hopen Ad weer snel op
school te zien. Wanneer hij weer inzetbaar is dat weten we nu nog niet,
maar dat komt wel goed. Nu eerst aansterken en genieten van de rust
thuis. Heel veel beterschap van ons allemaal Ad en we hopen je snel weer
op Meander te zien, want we missen je wel allemaal.
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Kerstkoor Meander
De eerste repetities zijn inmiddels een feit. Het kerstkoor is onder leiding van Juliette heel enthousiast begonnen. Hier en daar nog wat oefenen en we laten u
rond kerst de mooiste klanken horen!
De kinderen genieten er enorm van.

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
Dinsdag zijn 13 toppers uit de groepen 8 van start gegaan met de cursus “Citytrainer Junior”. De cursus duurt 5 weken. Op 4 december hebben zij het examen. Dan
is iedereen welkom op het schoolplein om van 14.45-15.30 verschillende spelletjes te spelen. Geheel georganiseerd en uitgevoerd door de “Citytrainer Juniors
zelf”
Succes jongens en vooral heel veel plezier!
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THE REESHOF GAMES
Doe mee met het vetste sporttoernooi in de
Reeshof. Strijd jij mee om de Reeshoftitel
tegen andere scholen?

Wat?
Welke
sporten?
Voor wie?
Waar?
Wanneer?
Tijden
Kosten
Belangrijk!

THE REESHOF GAMES
Alleen maar te gekke spellen!!!!
Groep 7 & 8
De grote gymzaal bij het Reeshof zwembad.
Donderdag 22 november.
15.00u – 16.30u.
GRATIS!
Neem sportieve kleding en binnen schoenen mee!
De leerlingen hebben deze brief in papier ontvangen.
Het
strookje
van
deze
brief
moet
uiterlijk
16
november worden ingeleverd!

Met vriendelijke groet,
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Nieuws vanuit de BSO…..
A.s. vrijdag, 9 november, is het weer “vriendjes dag” op de BSO. Op deze dag
mag ieder kind van de BSO een vriendje of vriendinnetje meenemen. Dan kunnen
deze kinderen ook eens meemaken wat voor leuke activiteiten wij doen op de
BSO. Deze “vriendjes dag” gaan we lekker koken voor ons zelf en gaan we muziek
maken, dat wordt weer gezellig!!!
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Ons Thema “herfst” is weer afgelopen, maar wat hebben we weer veel geleerd
van dit thema. We hebben zelfs een echt bos gehad op de BSO!! Onze huishoek
lag vol met spullen uit het bos, die spullen hadden we zelf meegenomen vanuit
het wandelbos. Ook stond er een appelboom, waar je appels uit kon plukken.
Boven op de zolder hadden we een dieren winkel, compleet met allerlei spullen
die je in een dieren winkel koopt en natuurlijk onze eigen (knuffel) huisdieren.
We hebben zelfs nog een beetje Halloween gevierd…..
Een kleine greep van de activiteiten die we gedaan hebben staan op de foto’s
hieronder.
Ons volgend thema is natuurlijk “Sinterklaas” ook voor dit thema hebben weer
hele leuke activiteiten bedacht. Wilt u weten welke? Dat vermelden we in de volgende Kronkel of als je zin hebt, kom dan vanaf 17 december gerust binnen lopen
bij de BSO.
Geniet van onze foto’s!!!!!!
Team BSO meander

Onze dierenwinkel; we verkopen spullen, we knuffelen met de dieren, we verzorgen de dieren, we geven ze voer. De katten gaan in de katten bench en de hond
wordt uitgelaten aan de riem.

Rekenen en sorteren aan de herfsttafel
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Paddenstoelen zelf maken voor in ons bos

Appels plukken uit de boom

Heksen soep maken en kastanjes planten, wie weet groeit er over een paar jaar
een kastanje boom in onze tuin.
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Het echte bos ontdekken.
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Spookjes van eiwit en suiker, best moeilijk hoor eiwit scheiden van eigeel…

Mummies of spinnenweb maken

appelmoes maken

Fijn weekend allemaal
Team Meander
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