Een triest bericht
Afgelopen woensdag bereikte ons het trieste nieuws dat de vader van Patrycja
uit groep 7/8a is overleden. De vader van Patrycja woonde in Polen en hij is daar
bij een ernstig auto ongeluk om het leven gekomen.
Op donderdag hebben wij dit trieste nieuws met alle kinderen in de bovenbouw
gedeeld. We hebben daarvoor gekozen, omdat de kinderen vaak met elkaar samenwerken en Patrycja goed kennen. Patrycja en haar moeder zijn inmiddels
naar Polen vertrokken om zaterdag afscheid van hem te nemen.
Wij wensen Patrycja, haar moeder en familie heel veel sterkte bij het verwerken
van dit enorme verlies.
Team Meander

Bezoek van de Tandarts
Wij hebben lekker de echte tandarts gezien. Bij ons in de groep van 1-2 A. Zij is
de mama van Kay uit onze klas. Wij hebben het over gezond eten en ongezond
eten. Ze vertelde dat bijvoorbeeld een ijsje en snoep en koek en lollies slecht zijn
voor je tanden. Wat wel goed is voor je tanden is banaan appel en paprika peer,
bloemkool, wortel en brocoli en paprika.
We gingen testen hoe zuur drinken was. Cola en appelsap is heel zuur. Daar kunnen je tanden slechter van worden en je kan gaatjes krijgen.
We hebben geleerd dat in water geen suiker zit en dus het gezondst is en in chocomel zitten de meeste suikerklontjes. Dus dat is niet gezond voor de tanden.
Met de tandenborstel van de tandarts hebben we onze tanden gepoetst op
school, eerste de binnenkant en dan de buitenkant.
We hebben een tandenborstel, een gum en tandpasta en poetsdiploma en tandendoosje gekregen.
We hebben een leuke les gehad over onze tanden en gezond eten.
Groetjes van groep 1-2 A
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Tryout cultuur
Vandaag krijgen alle kinderen een boekje mee van Try Out Cultuur, een mooi initiatief van de gemeente Tilburg. Alle kinderen van groep 1 tot en met 8 kunnen
meedoen en kennismaken met allerlei cultuur en kunst activiteiten. Bijvoorbeeld
gitaar leren spelen, minecraft bouwen, cakejes decoreren, eigenlijk teveel om op
te noemen.
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In het boekje staat beschreven hoe u vanaf woensdag 6 februari digitaal kunt
aanmelden via de site www.tryouttilburg.nl daar staat stap voor stap beschreven
hoe.
Veel plezier!!!

Nieuwe Stagiaire
Hoi ik ben Teun Pijnenburg
Hallo medewerkers van basisschool Meander,
Ik ben een nieuwe stagiaire.
Vanaf 1 februari kom ik hier wekelijks stage lopen op woensdag en donderdag. Ik
zit op de opleiding onderwijs assistent op het ROC Tilburg aan de Gimbrerelaan.
Even iets over mijzelf. Mijn naam is Teun Pijnenburg, ben 18 jaar oud en woon in Tilburg. Ik ben
enthousiast, leergierig en vind het leuk om kinderen te zien ontwikkelen op allerlei gebieden. Ik
heb voor het onderwijs gekozen omdat ik op de
middelbare school en op de basisschool super leuke docenten had. Die lieten me zien hoe leuk onderwijs is. Dit deden ze door dingen net op een
andere manier te doen dan anderen. Dit hoop ik
ook te leren en toe te passen.
Mijn sport/hobby is volleybal. Dit doe ik bij volleytilburg en geef daar ook training. Dit doe ik al zo’n
8 jaar. In deze 8 jaar heb ik verschillende leeftijdsgroepen gehad. Van 8 t/m 16 jaar. Je kunt voor
trainingen geven ook opleidingen volgen daarvan
heb ik er nu twee gehaald. Verder ga ik graag naar
vrienden om gezellig bij te kletsen en een feestje
op zijn tijd vind ik ook leuk.
Ik hoop op een leuke en leerzame tijd hier op
school!

Nieuws vanuit de BSO
Thema “winter” is begonnen!!! We sleeen van de piste af, passen ski schoenen en
ski’s aan en hebben een pinguin dorp gemaakt in de waterbak.
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Sinds vorige week hebben onze groepen namen gekregen, voorheen heetten we
BSO 1 en BSO 2. Niet echt leuke namen.
Onze naamwedstrijd is gewonnen door Sunna en Juno. Juno bedacht de naam
voor de groep kinderen tot 7 jaar n.l. Zeesterren en Sunna bedacht de naam voor
de groep kinderen vanaf 7 jaar n.l. Dolfijnen.

en daar hoort natuurlijk een prijs bij!!

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
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mail naar:
robin.breuer@xpectprimair.nl.
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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

4

31-01-2019

Nieuwsbrief van:

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

5

6

