Een schitterend 2019
Wij willen alle kinderen en hun ouders een schitterend 2019 wensen. Een jaar met veel
gezondheid, geluk en plezier. Geniet van en met elkaar en laten we er samen een heel
mooi jaar van gaan maken.
Binnen de school hebben we inmiddels ook al een “bijna” echt bos en heeft de inrichting
nog meer glans gekregen. We zijn hier allemaal heel erg blij mee en ook met alle positieve reacties die we krijgen.
Wij hebben ontzettend veel zin om in dit nieuwe jaar met onze ontwikkelingen door te
gaan. Uiteraard hebben we u daarbij nodig. Voor het begeleiden van allerlei activiteiten,
maar ook om met ons mee te denken over deze ontwikkelingen.
Mocht u nog op- en of aanmerkingen hebben of wellicht mooie ideeën. Of heeft u misschien wel een mooi verhaal te vertellen aan onze kinderen dan horen we dat natuurlijk
graag. Samen maken we van Meander een nog mooiere school.
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Beste ouders,
Wij, de oudergeleding van de MR, zijn op zoek naar helpende handen.
Doordat Ad helaas ziek is geworden merken we dat het schoolplein achterstallig
onderhoud oploopt.
Wij willen de school hiermee graag helpen maar dit kunnen we niet alleen.
We willen graag met een groep ouders het schoolplein netjes maken.
Denk hierbij aan vegen, onkruid weghalen enz.
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Op de onderstaande data willen we dit gaan doen:
Dinsdag 26 februari vanaf 16.30u
Woensdag 10 april vanaf 16.30u
Donderdag 13 juni vanaf 16.30u
Er wordt gezorgd voor een lekkere maaltijd zodra we klaar zijn.
Tijdens de MR thema-avond hangen we een inschrijflijst op.
Mocht u zich op willen geven maar niet naar deze thema-avond komen dan kunt u
dit doorgeven aan Angela --> angela.shiranian@xpectprimair.nl
Met vriendelijke groet,
MR leden

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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Nieuws vanuit onze sportfunctionaris
Tijdens de kerstvakantie heeft een team van Meander meegedaan met het Zaalvoetbal vakantietoernooi.
Savio van Hal, leerling uit groep 8, sprak over een zwaar toernooi. ‘Sommige
wedstrijden hebben wij niets gecreëerd maar in andere wedstrijden hebben wij
enorm veel kansen gehad. Het bleef enkel lastig om te scoren. De tegenstand
was enorm. Maar desondanks hebben we erg veel plezier gehad’.
Een uiterst volwassen analyse van de jonge pupil.

De volgende vakantietoernooien die op het programma staan, staan hieronder vermeld:
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- Schaats toernooi, 8 maart
- Beeball toernooi, 10 maart
- Veldvoetbal toernooi, 29 en 30 april.
Verdere informatie omtrent deze vakantietoernooien volgt nog.

Fijn weekend allemaal!
Team Meander
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