Inspriratiesessie met ouders
Voor volgende week woensdag staat er in de ochtend een inspiratiesessie
met ouders gepland. Deze bijeenkomst wordt 1 week verplaatst. Deze zal
dus niet op woensdag 23 januari, maar op woensdag 30 januari om 08.45
plaats gaan vinden. We hopen natuurlijk dat er weer een aantal ouders
aan willen sluiten. Als gespreksonderwerp willen we het deze keer met u
hebben over “communicatie”. U kunt zich aanmelden bij Jurgen.
Inzameling KIKA
Eind November zijn er vier klassen begonnen met het project ''The challenge''. Je
kon kiezen uit vier onderwerpen: Koken, Dans/Drama, Techniek en Liefdadigheid.
Bij Dans/Drama hebben ze een musical gemaakt en gespeeld in de kuil. Bij Koken
hebben ze gezonde hapjes gemaakt die op de markt zijn verkocht. Met Techniek
hebben ze met een greenscreen/3d printer/ projectie gewerkt. En bij Liefdadigheid hebben ze allerlei dingen geknutseld en verkocht op een kerstmarkt. Op een
vrijdag ochtend hebben we de musical gedaan en hebben we de kerstmarkt gedaan. Het geld dat we hebben verzameld geven we aan het goede doel. Namelijk
Kika, Kinder Kanker. Wij hebben dit goede doel gekozen, omdat kinderkanker
moet stoppen! Met dit geld kunnen ze heel veel dingen doen namelijk: onderzoek doet tegen kanker, pruiken maken en kinderen opvrolijken.
Wij hebben van alles gedaan om zoveel mogelijk geld op te halen. Want we
hadden uiteindelijk €265,81. Maar omdat Jurgen het zo knap vond, heeft hij er
nog €100,- bij gedaan waardoor we uiteindelijk €365,81 hebben.
Groetjes Maud en Floortje uit groep 7/8b
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Vincents tekenlokaal
De groepen 4-5 zijn deze week naar het Vincents tekenlokaal geweest. Er
werd verteld over Vincent van Gogh en dat hij met streepjes tekende. Iedereen werd aan het werk gezet. Daarna werd op de computers een tekening

Dit was een kort verslag van deze leuke en leerzame excursie. Alle ouders
die ervoor hebben gezorgd dat we hier naartoe konden gaan bedankt voor
uw hulp.
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Nieuws vanuit onze sportfunctionaris
Carnavalsvakantie vakantietoernooien
In de carnavals vakantie zijn er twee vakantietoernooien waar aan mee kan worden gedaan. Het betreft Beeball/Softball en Ijssport (schaatsen, curling en ijshockey). De vakantietoernooien zijn bestemd voor de groepen 3 t/m 8. Onlangs
hebben de leerlingen brieven ontvangen met hierop de wijze hoe kan worden
ingeschreven. Is je deze brief ontschoten en wil je toch inschrijven? Of heeft u
vragen of opmerkingen? Neem dan contact op met Meneer Robin. Stuur een

mail naar:
robin.breuer@xpectprimair.nl.
Na-schoolse voetbal clinics
De komende drie weken krijgen de groepen 2 t/m 8 voetbal clinics aangeboden
tijdens de gymles namens Voetbalparty. Daarnaast zijn er voor de groepen 5 t/m
8 op 24 en 31 januari, en op 7 februari van 14:45 t/m 15:45 gratis voetbalclinics
na school. De voetbalclinics zullen in de gymzaal zijn bij de school (Mingersbergsstraat 58). Hiervoor hoeft er niet worden ingeschreven. Kom gewoon lekker
meedoen!
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Sport na school
Van 21 januari t/m 20 februari zijn er binnen Tilburg allerlei verschillende
sporten gratis te beoefenen. Zie onderstaande flyer voor de verschillende
sporten, data en de daarbij behorende adressen. Voor vragen en of opmerkingen, neem contact op met Mustafa Demirtas
(mustafa.demirtas@tilburg.nl)

Fijn weekend allemaal!
Team Meander
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