Vakantie
De meivakantie staat weer voor de deur. Even 2 weken geen school, maar een
heleboel andere leuke dingen kunnen doen. Lekker buitenspelen, goed uitrusten,
misschien wel op vakantie of gewoon heerlijk thuis. Wat jullie ook gaan doen geniet ervan. Jullie hebben hard gewerkt en de vakantie weer verdiend. We zien
elkaar allemaal weer op maandag 7 mei.
Koningsspelen
Vandaag hadden we de Koningsdag op Meander. We begonnen allemaal met een
overheerlijk koningsontbijt in alle groepen. Wat hebben de kinderen hiervan genoten. Heel veel kinderen waren in het oranje. We hebben de koningsdans nog in
de groepen gedaan en met het prachtige weer ook heerlijk buiten gespeeld. In de
middag hadden we de sponsorloop voor het goede doel. Het was warm, maar
gelukkig hadden we onze drinkflessen van “Join the Pipe” dat was wel een heerlijke verkoeling. Iedereen heeft zijn uiterste best gedaan en dat was best pittig
met dat warme weer. Complimenten voor alle kinderen en natuurlijk de leerkrachten die dit georganiseerd hebben. Ook alle ouders die hun steentje hebben
bijgedragen aan deze heerlijke dag willen we natuurlijk bedanken
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Eindtoets groep 8
Vorige week hebben de kinderen van groep 8 hun eindtoets (Route 8) Complimenten nu al voor iedereen. Er is geconcentreerd en hard gewerkt. Top! Nu
wachten op de resultaten. De adviezen zijn al geweest en de leerlingen hebben in
middels allemaal al wel een school gevonden.
Thema avond MR woensdag 18 april
Beste ouders,
Wij als MR kijken met een zeer goed gevoel terug op de thema avond. We hebben samen gesproken over de stand van zaken in de vernieuwingen en ontwikkelingen van het onderwijs op Meander. Daarnaast hebben we beelden bekeken
van verschillende domeinen, rekenen, Kanjer, Cultuur, bewegend en spelend le1

ren. Er was een fijne sfeer en de aanwezige ouders waren zeer betrokken. Het
was fijn om te zien dat er een duidelijke verbinding was tussen ouders en leerkrachten. Het team heeft zeker weer input gekregen om verder te gaan met de
onderwijsontwikkelingen op Meander.
Dank je wel dat jullie er waren.
De MR.

Sportdag.
Op woensdag 9 mei is de jaarlijkse sportdag van Meander.
Ook dit jaar zullen we met de gehele school sporten bij atletiekvereniging Atledo
in Dongen. Om 8:30uur zal de sportdag beginnen. Ouders brengen zelf hun
kind(eren) naar Dongen toe!
De groepen 1 t/m 3 zullen op een eigen sportveld sporten zodat het voor hen
goed te overzien is. Ook zullen deze groepen om 12 uur terug gaan naar Meander
waar het middagprogramma verder gaat. De kinderen zijn om 14:30 uit!
De groepen 4 t/m 8 zullen op deze dag actief op de atletiekbaan bezig gaan en
blijven de gehele dag in Dongen. De sportdag is voor hen ook om 14:30 uur afgelopen en zullen daar door hun ouders weer opgehaald worden.
Voor deze dag hebben we veel begeleiding nodig. Zowel voor het ‘bemannen’ van
de spellen als voor het terugrijden naar school (voor de groepen 1- 2 en 3) om 12
uur. U kunt zich bij de leerkracht van uw kind opgeven om te helpen. Ook voor de
bovenbouw is begeleiding nodig. We kunnen uw hulp dus heel goed gebruiken.
Wij snappen dat dit voor u ook wat in uw organisatie vraagt, vandaar dat wij op
tijd aankondigen wat ons plan is. Misschien kunt u elkaar helpen door elkaars kinderen te brengen/ halen?
Wist u dat de afstand met de fiets ook prima te overbruggen is…

Schoolvakanties schooljaar 2018-2019
We hebben voor u de schoolvakanties voor het nieuwe schooljaar alvast op een
rijtje gezet. In het onderstaande schema staan de reguliere vakanties zoals die in
het BOV (Brabants Overleg Vakantieplanning) zijn vastgesteld.
Herfstvakantie
Kerstvakantie
Voorjaarsvakantie
Tweede Paasdag
Meivakantie
Hemelvaart
Tweede Pinksterdag
Zomervakantie

15-10-2018
24-12-2018
4-3-2019
22-4-2019
23-4-2019
30-5-2019
10-6-2019
8-7-2019

19-10-2018
4-1-2019
8-3-2019
22-4-2019
3-5-2019
31-5-2019
10-6-2019
16-8-2019
2

Daarnaast hebben we komend schooljaar ook weer 2 extra weken vakantie voor
de kinderen, de zogenaamde kindvrije weken. We hebben deze weken in overleg
en met instemming van de MR vastgelegd.
Deze weken zijn aansluitend aan de herfstvakantie 22-10-2018 - 26-10-2018 en
een week in juni 03-06-2019 – 07-06-2019. Alle leerlingen van de school zijn in
deze weken dus vrij van school. Voor ons als leerkrachten geven deze weken
ruimte tot extra overleg, schoolontwikkeling en in juni voor een stuk overdracht.

Naschoolse sport:
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