Intocht Sinterklaas
Hij is weer in het land en op woensdag 5 december is het dan eindelijk zo ver.
Dan krijgen we de Sint en zijn Pieten bij ons op Meander op bezoek.
De kinderen kunnen ’s morgens gewoon in de klas worden afgezet. Met de gehele groep gaan ze dan vervolgens naar buiten en rond 8.45 uur wachten we dan
met de hele school de Sint en zijn Pieten op. De Sint komt met zijn Pieten aan bij
de grote speelplaats.

Mocht u even willen blijven kijken, dat kan en mag! Gezellig zelfs!! Wilt u er dan
wel rekening mee houden dat onze kinderen allemaal een goed plaatsje hebben.
We rekenen er overigens dan wel op dat u ook uit volle borst meezingt om de
Sint een warm welkom te geven! Wij hebben er zin in!!!
Op donderdag 6 december zijn alle leerlingen vrij en hebben ze de gelegenheid
om nog na te genieten van het heerlijke avondje. Wij hebben dan met het team
een studiedag.
Het werken in leerarrangementen
Gisteren hadden we onze bestuurder (Carin Zandbergen) op bezoek en zij was blij met de
beweging die ze ziet op Meander. Dat zijn wij zelf natuurlijk ook en we hebben haar hier
een dag lang laten zien wat er momenteel allemaal op onze mooie school gebeurt.
Vorige week hebben we u kort meegenomen in de stappen rondom het creeren van een
veilig schoolklimaat die we de afgelopen periode hebben gezet.
Vandaag nemen we u kort mee in 1 van de veranderingen als we het hebben over het
onderwijsaanbod in de groep.
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Zoals we al eerder hebben aangegeven vinden we het heel belangrijk dat we onze
kinderen voorbereiden op hun rol in de maatschappij. Dat ze zelf leren om keuzes te
maken, niet alles voor waar aan te nemen en dus echt actief betrokken zijn. Dat vraagt
wel iets van onze kinderen en dus ook van ons onderwijs. We moeten ze niet alleen maar
kennis bijbrengen, hoewel dat natuurlijk heel erg belangrijk blijft en een basis is, maar we
moeten ze ook leren hoe ze later een actieve houding hebben in het vergaren van kennis.
In de leerarrangementen die we thematisch wegzetten gaan kinderen rondom dat thema
aan de slag. De WO (wereldorienterende) vakken komen hierbij aan bod. Je kunt je
bijvoorbeeld voorstellen dat bij het huidge thema “vieren” kinderen uitgedaagd worden
om te zoeken naar allerlei manieren van feesten zoals dat in de wereld gebeurt.
Belangrijk is dat kinderen een onderzoekende houding hebben/krijgen en dat we ze leren
waar ze kennis vandaan kunnen halen en hoe ze deze dan verwerken. Samenwerken is
hierbij natuurlijk een belangrijke voorwaarde. Daarnaast verwachten we van kinderen
dat ze kritisch zijn en de problemen die ze tegenkomen samen proberen op te lossen of
hulp vragen bij een ander. Voor kinderen is dat natuurlijk best lastig, omdat ze dit niet
altijd gewend zijn geweest. Er wordt dus zoals al eerder aangegeven iets van zowel
leerlingen als ook leerkrachten verwacht.
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Dat dit nog erg zoeken is voor ons allemaal dat moge duidelijk zijn. We merken wel dat
kindreen het prettig vinden om buiten de groep met bijvoorbeeld ook kinderen van
andere groepen aan projecten te mogen werken, maar we merken ook dat het voor ons
nog erg zoeken is naar de juiste vorm. Dat is de fase waarin we nu zitten en daar moeten
we ook echt de tijd voor nemen. Mocht u hier als ouder een idee over hebben dan horen
we dat natuurlijk graag. Mocht u vragen hebben stel ze dan altublieft, want daar kunnen
we wat mee. We willen u in ieder geval zo goed als mogelijk op de hoogte houden van de
stappen die we zetten.
We doen dus echt nog niet alles goed en zijn nog niet over alles wat we doen tevreden,
dat weten we zelf ook. Samen kunnen we alles alleen maar mooier en beter maken dus
we hopen echt dat u als ouder/verzorger hier aan mee wilt werken. Daar hoort uiteraard
ook een stuk vertrouwen bij.
Wist je dat:
Musical vereniging BOeMS in Januari de hilarische musical Shrek op de planken zet in het Jan van Besouw in
Goirle?
BOeMs is een grote musical vereniging binnen Tilburg
welke al ruim 40 jaar musicals opvoert binnen Tilburg.
Bekend van onder andere, Ciske de rat, Titanic, Unce
upon a Matress en Cabaret.
Nu zult u wel
denken wat moet dit in onze kronkels van
school??
Nou dit jaar speelt er naast al die grote volwassenen ook een groot aanstomend kindertalent
in mee en wel Sam uit groep 4-5 A. Sam zal in
deze hilarische familie musical de rol van kleine
Shrek op zich nemen.
Sam zou het leuk vinden om voor een volle zaal
op te treden, dus kom jij hem aanmoedigen??

Kaarten zijn te koop via
www.janvanbesouw.nl/boemssteektdedraakmetshrek

Nieuws vanuit onze sportfunctionaris
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,
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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 |

Nieuws vanuit de BSO…..
Thema Sinterklaas is al volop aan de gang.
Er zijn al heel wat (nep)cadeautjes ingepakt aan onze inpaktafel. De kinderen zijn hun
uiterste best aan het doen met kleuren van een kleurplaat voor de kleurwedstrijd. De
pepernoten fabriek draait overuren en elke dag wordt er sinterklaas en piet gespeeld
compleet met outfit.
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We hebben van Laura een (knuffel)paard gekregen dus sint kan rondrijden op zijn Americo, misschien bouwen we nog wel een klein stalletje voor hem. Van de mama van Jaden
hebben we wat stof gekregen zodat we onze eigen pietenmutsen kunnen naaien.
We maken zelf een openhaard zodat het lekker warm is in het huis van sinterklaas. En
natuurlijk gaan we nog wat aan pieten gym doen, lekker bewegen, dat is goed voor onze
pietjes.
Tussendoor doen we spelletjes, kijken wij ook naar het sinterklaasjournaal en eten we af
en toe een pepernootje.
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Benieuwd naar welke leuke sinterklaas activiteiten we nog meer doen op de BSO? Loop
gerust even binnen.
Sonny, Moniek, Angela, Ikina en Syd.

WELTRUSTEN……..

Fijn weekend allemaal
Team Meander
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