Kerstvakantie
Het jaar 2018 is bijna voorbij. Het is weer voorbijgevlogen. Gisterenavond
hebben we dit jaar op school afgesloten met een heerlijk buffet in de
groepen en de stagiaires hebben samen het kerstspel opgevoerd. Daarnaast is er natuurlijk ook weer gezongen. Dat was echt heel sfeervol en
supergezellig. Iedereen die hieraan bijgedragen heeft bedankt voor
zijn/haar ondersteuning.
Het was een mooi jaar voor Meander. We maken steeds weer stappen op
oze weg naar de Stip. Onze kinderen zitten goed in hun vel en hebben het
naar hun zin op school. Nieuwe ouders weten ons te vinden en we genieten nog iedere dag van ons nieuwe meubilair en de frisse school. Dit zijn
zomaar wat zaken waar we als school trots op zijn. We zijn ook enorm blij
met de toenemende ouderbetrokkenheid op allerlei manieren. Denk hierbij aan de ouders van de OAC, MR en de overblijfclub, maar ook de ouders
die in Inspiratiesessies meedenken over de ontwikkelingen en ouders die
op vele andere manieren ons ondersteunen bij het vormgeven van Meander. We willen hier iedereen enorm voor bedanken. In 2019 hebben wij nu
al zin om samen met de kinderen en met u hier verder in te blijven ontwikkelen. We hebben u hier voor nodig, want samen staan we sterk en
komen we verder.
Voor nu wensen we u allemaal hele prettige dagen en alvast de allerbeste
wensen voor 2019. Geniet van en met elkaar. Thuis, op vakantie of waar
dan ook.
Team Meander
Kerstmusical groep 6/7
Wat was het ontzettend gaaf om de kinderen van groep 6/7 te zien met
hun musical Juf Ilona heeft dit op een fantastische manier met de groep
gedaan. Complimenten daarvoor. De kinderen hebben ervan genoten en
de ouders die kwamen kijken waren ook echt onder de indruk.
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Kerstkoor en Kerstorkest
Nog 1 keer dan, omdat het zo ontzettend sfeervol was. Alle kinderen en juf
Juliette bedankt voor alle mooie kerstklanken die jullie ons hebben gegeven.

Samen staan we sterk!
Samenwerken, het belang van het kind
voorop. Samen het
beste uit het kind naar
boven halen, dat is het
mooiste wat er is. Een
voorbeeld van dit
moois was bijvoorbeeld de musical, die
een groep kinderen uit
6-7 en 8 samen hebben opgevoerd de afgelopen dagen. Die stralende oogjes van sommige leerlingen tijdens de uitvoering is prachtig om te zien, en
wat een resultaat is er neergezet!
Gelukkig zijn er ouders die ons helpen om kinderen in hun kracht te zetten,
hun talent te laten ontdekken en ontwikkelen. Om dat talent nog meer tot
uiting te laten komen, zijn wij benieuwd naar uw talent! “Uw talent als inspiratie voor de leerlingen van Meander” is dan ook het thema van de bij2

eenkomst die we na de kerstvakantie zullen plannen. Zin om mee te denken? Stuur een mailtje met uw naam en die van uw kinderen naar meike.vanriel@xpectprimair.nl U ontvangt vervolgens een uitnodiging. Tot
dan!
Memorywedstrijd
Op de laatste dag voor de kerstvakantie hadden we op school in de kuil
nog de finaledag van de grote Meander Memory wedstrijd. Wat was er
veel belangstelling en wat was het spannend. De finale ging uiteindelijk
tussen Floris uit groep 6/7, Roan uit groep 4/5 en Sophie uit groep 2/3.
Zij waren uiteindelijk de laatste 3 die overbleven. Sophie was uiteindelijk
de grote winnaar. Van harte gefeliciteerd Sophie en geniet maar van je
mooie prijs.
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Werken met de 3-D printer
Er is de afgelopen week ook tijdens het project nog gewerkt met de 3-D printer.
Wat kun je daar ontzettend mooie dingen mee maken en kinderen kunnne het
helemaal zelf. Ze hebben ruim een jaar geleden de printer zelf onder begeleiding
al gemaakt en nu worden er de mooiste 3-D prints mee gemaakt.
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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 openbare 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.

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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Fijne vakantie allemaal
Team Meander

21-12-2018

Nieuwsbrief van:

Meddostraat 6,
5045 EH Tilburg.
Tel. 013-5720527
e-mail:
bs.meander@xpectprimair.nl
website:
www.bsmeander.nl

5

6

