Kerst 2018

Informatie kerstviering
Op donderdag 20 december vindt de kerstviering plaats van 17.30 uur tot 19.30
uur. Vanaf 17.15 kunt u uw kind brengen.
Het is de bedoeling dat de leerlingen (met hulp van ouders) iets maken voor het
buffet in de klas. Dit hoeft niet groots te zijn, het streven is hapjes voor 4 tot 6
personen. Er hangt een intekenlijst bij de klas van uw kind, waarop u kunt invullen wat u gaat maken. Verder moeten de leerlingen zelf zorgen voor een bord en
bestek.
Om 19.30 mag u uw kind ophalen in de klas. Er mag niemand zonder toestemming van ouders alleen naar huis.
Kerstkoor en kerstorkest
Zoals u weet hebben de kinderen de afgelopen weken onder leiding van juf Juliette heel hard geoefend om voor u volgende week de mooiste liedjes te zingen
en muziek te maken.
Zij hebben er nu al heel veel zin in en hopen dat u bij binnenkomst natuurlijk
even blijft hangen om te luisteren.
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Kerststukjes
Wat ‘n prachtige kerststukjes zijn er gemaakt tijdens de Creandermiddag.

Een nieuwe job
We willen u op deze manier kenbaar maken dat juf Noortje vanaf 1 februari een
nieuwe baan heeft. Noortje heeft 13 jaar met heel veel plezier op Meander gewerkt en inmiddels de ouders van haar eigen groep al op de hoogte gesteld. Noortje was al langer toe aan een nieuwe uitdaging en heeft deze gevonden op SBO
Westerwel. Wij zijn inmiddels druk bezig met het zoeken naar een geschikte vervanger voor Noortje. Zodra we daar meer van weten dan wordt u hierover natuurlijk ingelicht.
We gaan natuurlijk nog een keer op een gepaste manier afscheid nemen van
Noortje, want we zullen haar zeker gaan missen. We willen haar feliciteren en nu
alvast heel veel succes en plezier toewensen in haar nieuwe baan.

Verkeersveiligheid rond de school
We merken de laatste tijd weer, zeker ook op de momenten dat het regent dat
weer meer kinderen met de auto naar school gebracht worden. Dit hoeft natuurlijk helemaal geen probleem te zijn als iedereen zich dan aan de verkeersregels
houdt. Helaas is dit niet altijd het geval en dat kan soms tot gevaarlijke situaties
voor “onze kinderen” leiden. Bijvoorbeeld omdat auto’s geparkeerd staan op
plekken die daar niet voor bedoeld zijn en op die manier het trottoir blokkeren. Of
als kinderen afgezet worden terwijl de auto dubbel geparkeerd staat op de open2

bare weg. We willen een beroep doen op u als ouder om hier rekening mee te
houden in het belang van de veiligheid van “onze kinderen” en dus ook uw
kind(eren). Samen lossen we dat op. We willen u nu alvast namens de kinderen
bedanken.

Memorywedstrijd
Wij hebben met een paar kinderen een memorywedstrijd georganiseerd door
heel de school. Waarbij ze eerst moesten beginnen met voorrondes in hun eigen
klas, daar moesten uiteindelijk twee winnaars uitkomen. Toen hebben wij elf
memoryspellen gemaakt en een schema gemaakt, voor de halve finale. Tijdens
de halve finale spelen tweeëntwintig kinderen dan memory en daar komen dan
elf kinderen uit die doorgaan naar de volgende ronde. In de volgende ronde gaan
dan elf kinderen memory spelen en daar blijven dan drie kinderen van over die
de grote finale spelen. De finale wordt dan natuurlijk gewonnen door één kind en
die is dan de memory kampioen van Meander.
Vrijdag 21 december is de grote finale!

THEMA-AVOND MR
Eerder hebben wij u laten weten dat de thema-avond van de MR is verplaatst
naar woensdag 30 januari 2019.
Tijdens de 10 minuten gespreksweek hebben wij middels een enquête gevraagd
naar uw behoeften. Hieruit bleek dat er behoefte is naar informatie omtrent “
social media en online veiligheid”. Dit zal dan ook het thema worden van de MR
informatieavond. Binnenkort wordt u verder geïnformeerd middels een informatiebrief.
Mocht u eerder vragen hebben, spreek dan een van de MR leden aan.
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Fijn weekend allemaal
Team Meander
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