Staking 15 maart
Denkt u er allemaal nog aan dat de school in verband met de landelijke staking
morgen gesloten is.

Schoolfotograaf
Er is wat onduidelijkheid geweest over de komst van de schoolfotograaf. Excuses
daarvoor, die fout ligt bij ons. De schoolfotograaf komt dit schooljaar op 18 juni.
Dit staat ook niet in de jaarkalender en dat moeten we volgend jaar beter regelen. Dus noteert u alvast dat op 18 juni alle kinderen dus weer op de foto gezet
gaan worden.

Verkiezingen 20 maart
Zoals u allemaal weet zijn aanstaande woensdag 20 maart de verkiezingen. Zoals
altijd zijn we als Meander weer stemlocatie en bent u dus in de gelegenheid om
vanaf vroeg in de ochtend tot in de avond te komen stemmen op school.
Lekker handig toch.

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.
Op 21 maart in de ochtend nodigen we u dus graag uit om samen met ons en de
kinderen buiten de opening op het grote plein bij te wonen.

Filmen van kinderen
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Op de feest dag van Xpectprimair op 21 maart gaan we door de dag heen kinderen filmen in hun feestelijke activiteiten.
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.
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Nieuwe stagiaire
Beste ouders,
Misschien hebben jullie de afgelopen weken mijn
naam al voorbij horen komen. Mijn naam is Tara
Stalpers en ik ben de nieuwe stagiaire van groep
7/8B! Ik ben hier 30 januari begonnen en loop hier
tot het eind van het schooljaar 2018/2019 stage. Je
kan mij vinden op de dagen woensdag en donderdag.
Ondertussen heb ik in de klas en deze school al een
leuke band en ik hoop dat het nog een leuk half jaar
gaat zijn!

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.

Nieuws vanuit onze sportfunctionaris
Vakantietoernooi Ijssport
In de Ireen Wüst Ijsbaan was het in de vakantie tijd voor een nieuw onderdeel:
Vakantietoernooi Ijssport. De leerlingen hebben kennis kunnen maken met langebaanschaatsen, ijshockey en curling.
Het is gebleken dat er ondanks de koelte van het ijs alsnog flink gezweet kan worden. Want wat waren de leerlingen actief bezig!
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Vakantietoernooi Beeball
Naast het Vakantietoernooi IJssport was er ook het Vakantietoernooi Beeball.
Het team bestond uit drie leerlingen van Meander en drie leerlingen van de
Wegwijzer. Daarnaast beschikte het team over twee coaches vanuit de Wegwijzer, Lucas Beerens en Kyan Beer. De sport was voor het team nog onbekend.
Maar na een extra trainingsmoment na school is er een waar sterrenteam ontstaan. Het team heeft twee van de drie wedstrijden gewonnen. Daarnaast heb-

ben ze de meest
belangrijke prijs van het toernooi gewonnen: de FairPlay prijs!! Ze hebben het
super goed gedaan!

Naschoolse sport: Freerunning!
Freerunning is een spectaculaire sport voor jongens en
meisjes waarbij je zo snel mogelijk over obstakels beweegt.
Springen,
klimmen,
balanceren, zwaaien,
hangen
en uiteenlopende tricks staan bij Freerunning centraal.
Hierdoor ontwikkel je het ultieme gevoel van vrijheid, lichaamscontrole en kracht. Spreekt dit jou aan en wil jij dit
leren? Kom lekker meedoen met Meneer Robin!
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Voor wie: Groepen 3 t/m 8 van de Wegwijzer
Wanneer: Donderdag 28 maart, 4 april en 11 april
Tijd: 14:45-15:45
Waar: Mingersbergstraat 58, de gymzaal waar je altijd gym hebt.
Kosten: gratis!
Wegens veiligheidsredenen is er enkel ruimte voor 25 leerlingen. Dus meld je
snel aan!
Meld je aan door te mailen naar: robin.breuer@xpectprimair.nl
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THE REESHOF
TOURNAMENT

Wat?
Welke
sporten?
Voor wie?
Waar?
Wanneer?
Tijden
Kosten
Belangrijk!

THE REESHOF TOURNAMENT
Voetbal, unihockey en volleybal
Groep 7 & 8
Reeshofsporthal bij het zwembad
Donderdag 28 maart 2019
15.15u – 16.45u
GRATIS!
Neem sportieve kleding en binnenschoenen mee!
Je team bestaat uit minimaal 4 tot maximaal 6
kinderen
Lever onderstaande strook uiterlijk vrijdag 22 maart
in bij Meneer Robin!


Ja, ik doe mee met THE REESHOF GAMES op donderdag 28 maart 2019
Naam:

J/M

Telefoon*:
School:
Groep:
Handtekening
ouders:
* Waarop je ouders te bereiken zijn
Ik mag alleen naar huis / Ik word opgehaald

Fijn weekend allemaal!
Team Meander
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