Ipads in de groepen 1/2 en 2/3
Vanaf deze week kunnen de kinderen van de groepen 1/2 en 2/3 op sommige momenten
ook werken met een Ipad. We zijn hiermee gestart omdat veel van de kinderen ook in de
thuissituatie wel werken met tablets en omdat er heel veel mooie apps zijn op alle
leergebieden waar kinderen mee kunnen werken. We zijn hier nu net mee begonnen en
elke groep heeft 5 Ipads waar de kinderen mee kunnen werken. We gaan samen kijken
welke apps passend zijn en kunnen dit dan opbouwen. Vanuit 1 locatie kunnen we ervoor
zorgen dat de app dan in 1 keer op alle Ipads komt. Mooi om op deze manier ICT in te
zetten in het leerproces.

Voorbeeld van een mooi programma met app voor het jonge kind. Letters en woorden
stempelen op de Ipad
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Momenteel zijn we als school zoals u allemaal wel weet stappen aan het zetten om op
een andere manier met onze kinderen te werken. We vinden het belangrijk dat ze zelf
mee mogen denken over wat ze nodig hebben. Uiteraard blijven we als leerkrachten de
kinderen wel coachen/begeleiden, maar er komt wel een stuk “eigenaarschap” bij de
kinderen te liggen. Omdat we het belangrijk vinden om ouders hier in mee te nemen
willen we u in de komende weken in stapjes inlichten over waar we nu mee bezig zijn en
hoe dat loopt.
In ons filmpje dat te zien was op de informatieavond en momenteel ook op de website is
geplaatst kunt u in grote lijn de ontwikkeling van 2016 sowieso bekijken. Mocht u dat nog
niet gezien hebben is het zeker interessant om dat een keer te doen.
Een prettig en veilig schoolklimaat
We kunnen in ieder geval op dit moment concluderen dat de stap die we gezet hebben
om met het Kanjertraject te gaan werken een hele goede keuze is geweest. Kinderen
zitten momenteel goed in hun vel op Meander, natuurlijk zijn hier uitzondereingen op en
gaat het niet altijd goed met alle kinderen. Op dat moment is het belangrijk om hierover
met elkaar in gesprek te gaan en samen te zoeken naar oplossingen. Wij zien wel een
verandeernd gedrag bij de kndern op Meander en merken dat in de school en buiten de
school. Bijvoorbeeld ook bij het overblijven waar de overblijfkrachten momenteel veel
meer rust ervaren dan bijvoorbeeld 2 jaar geleden. Dat heeft natuurlijk ook te maken
met de nieuwe, uitdagende groene speelplaats die we hebben en dat geldt voor het
nieuwe interieur binnen de school natuurlijk ook. De school straalt meer rust uit en die
rust ervaren, kinderen, leerkrachten en ouders ook. We horen dit echter ook van gasten
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die op nbezoek komen of mogelijk nieuwe ouders die met hun kind komen orienteren. Op
dit moment is het belangrijk om deze sfeer vast te houden, om erv oor te zorgen dat dit
veilige schoolklimaat blijft en daar waar het kan en nodig is nog te vebeteren.
Volgende week meer over de nieuwe manier van werken en dan kijken we naar het
werken met de leerarrangementen. Een mooie en grote uitdaging voor ons allemaal.

Koffie/thee inloopochtend
Volgende week woensdagochtend, 21 november is er een koffie/thee
inloopochtend. Op de jaarkalender stond deze afgelopen week gepland, maar die
hebben we een week verplaatst. Leuk als u dan even blijft hangen en onder het
genot van een kopje koffie of thee en een koekje even met ons of met elkaar in
gesprek gaat. Soms gewoon even kennismaken, soms even bijkletsen of wellicht
heeft u wel een brandende vraag. We hopen dat een aantal ouders even blijft
hangen in onze mooie “nieuwe school”

, maar ook thee en een koekje!
Inspiratiesessie
Volgende vrijdagochtend, 23 november nodig ik graag weer een aantal ouders uit
die dan in de ochtend tussen 08.45 en 10.00 samen met mij willen praten over de
schoolontwikkeling. Ik wil het dan o.a. over de nieuwe schoolplanperiode hebben
die er aan komt. Graag hoor ik dan waar u denkt dat uw kind behoefte aan heeft
of waar u wellicht als ouder zelf behoefte aan heeft.
Mocht u hier interesse in hebben dan hoor ik dat graag. U kunt zich aanmelden bij
Jurgen. Dat kan per mail: jurgen.blakenburg@xpectprimair.nl of geef volgende
week op school een keer aan dat je mee wilt denken.
Nieuws vanuit onze sportfunctionaris
Warandeloop en het Zaalvoetbaltoernooi
De inschrijvingen voor de Warandeloop en het Zaalvoetbal toernooi zijn binnen! Er doen 5
leerlingen mee met de Warandeloop en er doen 10 leerlingen mee met het Zaalvoetbal
toernooi. Verdere informatie over beide sportactiviteiten volgt.
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Stichting Leergeld
Stichting Leergeld Tilburg helpt gezinnen, die wonen in de gemeente Tilburg, met een
laag besteedbaar inkomen, bij het betalen van de sportcontributie voor kinderen van 418 jaar. Ook voor een tegemoetkoming in de aanschaf van sportkleding kunt u een aanvraag doen bij Stichting Leergeld Tilburg
Op de website van Stichting Leergeld Tilburg ziet u of u in aanmerking kunt komen voor
hulp.
Aarzel niet en neem contact op. Vandaag nog! Voor uw kinderen
Meer informatie: www.leergeld.nl/tilburg/

Met vriendelijke groet,
Robin Breuer
Combinatiefunctionaris | BS de Wegwijzer | BS Meander |
Gemeente Tilburg | Sportbedrijf | Stappegoorweg 1 | Postbus 90155 | 5000 LH |
Tilburg|
Tel (06) 10 04 08 81| robin.breuer@xpectprimair.nl | Aanwezig: maandag |

Fijn weekend allemaal
Team Meander
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