Vakantie
Jawel, het is zover. Vanaf vanmiddag begint de carnavalsvakantie. Heerlijk 2 weken genieten. We hebben namelijk na de carnavalsvakantie nog een kindvrije
week zoals we dat noemen. Als team werken we dan gewoon. We hebben bijvoorbeeld in deze week 2 studiedagen en daarnaast ruimte om gezamenlijk andere zaken aan te pakken. Maar jullie hebben dus 2 weken vakantie.
Twee weken jongens en meisjes. Dan kun je dus echt heel veel leuke dingen
doen. Eerst een paar dagen lekker carnaval vieren, lekker gek doen of misschien
wel helemaal niet. Wat je ook gaat doen het belangrijkste is dat je gewoon gaat
genieten. Jullie hebben het allemaal verdiend! Op 26 februari zien we iedereen
weer terug op school!

Carnaval
Wat een fantastisch feest op Meander. De raad van Elf geïnstalleerd en de sleutel
overgedragen aan prinses Isis. Zij is vandaag met Carnaval de baas op Meander.
In de ochtend starten we met de weekly mile, maar dan allemaal verkleed en
wandelend.
Kinderen hebben plezier en dansen en hossen er op los. En dan hebben we ook
nog een gratis optreden van Juf Gerion met het nummer “Zot zo meuge” de grote winnaar van Zumme Zinge. Op onze facebookpagina kunt u nog kijken na een
stukje opname van dit geweldige nummer.
Topdag! 👍
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Een speciaal woord van dank nog voor de OAC. Zij hebben er mede weer
voor gezorgd dat Carnaval een groot spektakel is geworden op Meander.
Dank daarvoor!
Optreden ROC studenten
Gisteren hebben de ROC stagiaires een fantastisch toneelstuk voor de jongste
kinderen opgevoerd. Wat was dat ontzettend leuk. Heerlijk interactief en “The
Kids” hebben ervan genoten. Complimenten voor de cast!

Fijne vakantie allemaal
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