Studiedag
Volgende week woensdag, 20 februari hebben we met het team een studiedag.
Deze dag staan “Cultuur” en “Hoogbegaafdheid” op het programma. Alle kinderen zijn deze dag vrij. We wensen iedereen een fijne dag.

Nog even en dan is het Carnaval!

Hallo allemaal,
Op vrijdagochtend 1 maart gaan wij op Meander een fantastisch carnavalsfeest
vieren! Om 12.00u is het afgelopen en dan begint de carnavalsvakantie.
De kinderen worden ’s morgens in hun mooiste carnavalsoutfit, in hun eigen klas
verwacht waarna het feesten kan gaan beginnen. We gaan dan direct naar buiten
en houden een polonaise met alle kinderen om de school heen. De raad wordt
aan U voorgesteld op de grote speelplaats. Fijn als u van achter het hek meekijkt.
De muziek zal dit jaar door DJ Remco ten gehore gebracht worden.
Dit jaar heeft Meander natuurlijk ook een Raad van Elf. De kinderen uit de groepen 8 konden zich hiervoor opgeven. Via loting zal de Prins of Prinses en
zijn/haar gevolg bekend worden.
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In de volgende Kronkels krijgt u meer informatie over de Raad van Elf en de laatste informatie.
Met elkaar gaan we er een super gezellig carnavalsfeest van maken!
Alaaf, alaaf, alaaf !!!!!!

Nieuwsbrief van:

Wilt u uw kinderen GEEN spuitserpentines en/of confetti meegeven? Liever
zien wij ook GEEN maskers, zwaarden, pistolen en geweren!

Leerarrangement groepen 4/5
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Vanmiddag hebben we ons leerarrangement in de groepen 4-5 afgesloten. “
Maak een Romeins dorp”. Kinderen hebben bij elkaar feedback gegeven. Er is
hard gewerkt! Hieronder een paar foto’s van de prachtige werkstukken die door
de kinderen zijn gemaakt. Een mooi project!
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Kanjernieuws
In groep 1-2A weten we heel goed wat de “witte pet” betekent. We helpen elkaar
met werkjes, met veters strikken, met een rits. We luisteren goed, doen gezellig
mee, we luisteren naar elkaar en we spelen fijn samen.
Maar we weten ook een moeilijk woord dat bij de “witte pet” hoort.
Dat is vertrouwen. En dat laten we aan jullie zien in de foto's hieronder. Als we
een tunnel maken en we gaan eronderdoor dan vertrouwen we erop dat de tunnel stevig is en dat hij sterk staat en dat we erdoor kunnen. Als we een brug maken door op de buik te liggen en iemand loopt erover heen, dan vertrouwen wij
erop dat de brug stevig is en dat we erover heen kunnen lopen.
Dit is bij ons heel goed gelukt. Dit gaan we zeker nog eens vaker doen. Knap van
ons, toch?
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Meneer Ad
Met Ad gaat het momenteel naar omstandigheden goed. Hij is langzaam herstellende van de zware operatie die hij heeft gehad en moet momenteel echt weer
gaan bouwen. Daarvoor moet hij wel de tijd nemen en deze krijgt hij ook van
school. Ad komt al wel regelmatig even op school om even een bakkie koffie te
doen en het is mooi om te zien hoe blij de kinderen en wij natuurlijk hier van
worden. Voorlopig zal Ad nog niet zijn werkzaamheden hervatten, daarvoor is
het nu nog te vroeg, maar we gaan ervan uit dat hij straks weer inzetbaar zal zijn
voor Meander
Ad is ontzettend blij met alle aandacht die hij krijgt van jullie. Een kaartje, een
appje, een bosje bloemen, hij geniet ervan en wil iedereen hiervoor bedanken.

Nieuwe stagiaires
Hallo ouders van basisschool ‘De Meander’.
Mijn naam is Yentl Oerlemans. Ik ben 18 jaar oud en volg de opleiding Onderwijsassistent op het ROC Tilburg en zit in het eerste leerjaar.
Ik ben de nieuwe stagiaire en vanaf 30 januari ben ik hier elke woensdag en donderdag stage aan het lopen in klas 4-5 a bij Marieke.
Mijn ervaringen met kinderen zijn oppassen, een snuffelstage op een kinderopvang en het begeleiden van kinderen tijdens kindervakantiewerk.
In mijn vrije tijd vind ik het leuk om dingen te doen met mijn vriendinnen.
Ik hoop hier veel te leren en kom datgene wat ik op school leer toepassen in de
praktijk.
Ik heb er super veel zin in! En ook om iedereen en alles te leren kennen.
Yentl Oerlemans
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Beste ouders van basisschool de Meander,
Ik ben jullie nieuwe stagiaire!
Mijn naam is Iris Oosterveen, ik ben 17 jaar en woon in de Reeshof in Tilburg.
Ik kom bij jullie stage lopen op de dagen woensdag en donderdag, vanaf 30 januari tot en met 4 juli. Ik loop stage in klas 6-7B bij Ilona. Marie- Katrien is mijn stagebegeleidster.
Op dit moment volg ik de opleiding onderwijsassistenten op het ROC Tilburg in
het eerste schooljaar. Na de opleiding onderwijsassistente hoop ik graag verder
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te gaan studeren op de PABO en uiteindelijk juffrouw te worden op een basisschool. Ik heb op mijn school al veel voorbereidingen gedaan voor mijn stage. Onder andere heb ik lessen gehad van ontwikkelingspsychologie en SAS.
Ik heb al wat ervaringen, zo heb ik bijvoorbeeld stage gelopen op basisschool de
Sporckt en zelf heb ik twee oppasadresjes. Wat ik heel leuk vind om te doen zijn:
shoppen, sporten en afspreken met vrienden en vriendinnen.
Ik hoop een super leuke tijd te gemoed te gaan op basisschool de Meander! Ik
heb er in ieder geval heel veel zin in!
Groetjes,
Iris Oosterveen

Overblijfkrachten gezocht
We zijn nog steeds op zoek naar overblijfkrachten die samen met ons voor de begeleiding van de kinderen in de middagpauze willen zorgen. Het liefst ouders,
maar ook oud ouders of opa’s en oma’s zijn natuurlijk welkom, die een vaste dag
in de week kunnen komen helpen. Mocht u niet in de gelegenheid zijn om een
vast dag te helpen dan is het natuurlijk ook mogelijk om zo nu en dan in te vallen.
Het is een prettig team waarmee u gaat samenwerken en het begeleiden van de
kinderen is erg leuk en uitdagend om te doen.
Voor het overblijven krijgt u ook een kleine vergoeding, maar vooral heel veel plezier en voldoening.
Mocht u interesse hebben dan kunt u zich aanmelden bij meneer Jurgen.

Fijn weekend allemaal!
Team Meander
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