Vakantie
Jawel, het is zover. Vanaf vanmiddag begint de carnavalsvakantie. Heerlijk een
week lang genieten. Een hele week vrij 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 11 maart zien we iedereen graag weer terug op school en gaan we samen
weer hard aan het werk.

Carnaval
Wat een fantastisch feest op Meander. In de ochtend zijn we gestart in een hele
lange polonaise met de Weekly Mile, maar dan allemaal verkleed en wandelend.
De ouders stonden langs de kant te glunderen.
Daarna de raad van Elf geïnstalleerd en de sleutel overgedragen aan prins Yusuf.
Hij was vandaag met Carnaval de baas op Meander. Kinderen hebben plezier en
dansen en hossen er op los. De DJ draait heerlijke carnavalsmuziek en we gaan
lekker uit ons dak. Het blijft een fantastisch feest.
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Op 13 maart hebben we onze jaarlijkse open dag. We hopen dan weer een aantal
nieuwe ouders met hun kind te mogen begroeten. Inmiddels hebben we via onze
facebookpagina deze dag al meerdere keren aangekondigd. Door heel veel
ouders is dat al gedeeld en daar zijn we natuurlijk heel erg blij mee.
Mocht u nog een buurjongen/buurmeisje of andere peuter
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die op zoek is naar een basisschool in de buurt kennen dan is het natuurlijk fijn als
u hen naar onze mooie school wilt verwijzen.

Stakingsdag 15 maart
Denkt u er nog aan dat de school i.v.m. de landelijke staking binnen het onderwijs
op vrijdag 15 maart dicht is.

Feestdag 21 maart
Op 21 maart vieren we met alle scholen van Xpectprimair het 60-jarig bestaan van
de stichting en hebben we dus bij de start van de lente een echt “Lentefeest”
Voor onze school betekent dit dat we een dag met allerlei feestelijke en culturele
activiteiten hebben. Op deze dag bent u van harte welkom om de opening buiten
op het plein bij te wonen. We trekken dat op school ook breder en beginnen meteen na de carnavalsvakantie eigenlijk al met dit feest. Het is de bedoeling dat we
in de verschillende bouwen uiteindelijk samen een fantastisch mooi kunstwerk
gaan maken. Deze kunstwerken gaan we dan feestelijk overhandigen aan Carin
Zandbergen (de bestuursvoorzitter van Xpect Primair)
Als alles goed gaat zullen alle kunstwerken die op de scholen gemaakt zijn uiteindelijk in een tentoonstelling in de Loc-hal te bewonderen zijn. Dat is toch echt super gaaf. Ontzettend leuk natuurlijk ook om hier met uw kind(eren) dan een kijkje
te gaan nemen.

Filmen van kinderen
Op de feest dag van Xpectprimair op 21 maart gaan we door de dag heen kinderen filmen in hun feestelijke activiteiten.
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Graag willen we u erop attenderen dat de kinderen die niet op de film mogen
een button dragen. Heeft u nog niet aan de leerkracht van uw kind doorgegeven
dat uw kind niet op de foto mag, dan verzoeken wij u dit zo spoedig mogelijk te
doen.

Gezonde school
Het valt ons op dat er steeds meer snoep en koek bij het eten meegenomen
wordt door de kinderen. We zijn op Meander al een gezonde school op het gebied van bewegen en we willen graag in de toekomst ook de stap gaan zetten
richting een meer gezonde school op het gebied van “gezonde voeding”
Daarom willen we u vragen om de kinderen niet teveel snoep, koek of andere
zoetigheden mee te geven. Een gezellige, gezonde traktatie is natuurlijk ook heel
erg fijn. Iedereen alvast bedankt voor de medewerking.

Nieuwe stagiaire
Beste ouders van Meander,

Ik ben de nieuwe stagiaire!
Vanaf 30 Januari kom ik hier wekelijks op de dagen woensdag en donderdag.
Ik loop stage bij de groep 7/8 en Anja is mijn stagebegeleidster.
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Ik ben 17 jaar en studeer op het ROC Tilburg de opleiding onderwijsassistent.
momenteel zit ik in het eerste jaar. In de eerste 2 perioden van mijn studie heb ik
gewerkt aan de voorbereiding voor stage. We hebben dit gedaan bij oriëntatie
programma, ontwikkelingspsychologie, SAS etc.
Mijn ervaringen met kinderen zijn oppassen en op de middelbare heb ik een
week meegelopen op
een Basisschool. Op mijn werk heb ik ook veel contact met jonge kinderen.
Ik ben een enthousiaste meid die graag helpt! Buiten het werk om vind ik het
leuk om te boksen en te schaatsen.
In deze 6 maanden hoop ik veel dingen te leren en hier een leuke tijd te hebben!
Tara
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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.

Team Meander
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