Inspectiebezoek
Afgelopen week hebben we de inspectie van het onderwijs op bezoek gehad. Zij
kwamen n.a.v. het bestuursbezoek op Meander voor een verificatieonderzoek.
Ze kwamen dus kijken of datgene wat er vanuit het bestuurskantoor over Meander gezegd wordt ook daadwerkelijk op onze school te zien is. De inspecteur
heeft klassen bezocht, gesproken met leerlingen en leerkrachten, documenten
bestudeerd en uitvoerig gesproken met de directie en IB. Haar conclusie aan het
eind van de dag was dat alles voldoende op orde is en daar zijn we natuurlijk als
team blij mee en trots op. We zijn volop in ontwikkeling en kunnen nog op heel
veel gebieden groeien. Dat weten we en daar werken we ook hard aan. Ze heeft
hierover met ons gesproken en echt meegedacht. Erg prettig om op deze manier
je school weer eens kritisch onder de loep te nemen. Kortom een heel fijn inspectiebezoek.

Feestdag 21 maart
We hebben gisteren een fantastische feestdag gehad. Het was de start van
de lente, het was heerlijk weer en lekker druk bij de opening. De kinderen
hebben overdag genoten van het dansen, zingen, stoepkrijten, ijsje enz…
In de LocHal was het fantastisch om alle kunstwerken te ontvangen. Wat een
diversiteit en wat een mooie kunstwerken. In de middag hebben we met de
organisatie de kunstwerken op de aangewezen plaatsen mooi weggezet en het
is nu echt een tentoonstelling met allure. Het was een hele klus, maar een
feestje om dat te doen. Er waren gisteren al heel veel bezoekers geïnteresseerd in de kunstwerken, waar ze vandaan kwamen, wie ze gemaakt heeft,
waarom ze geplaatst waren? enz…
Alle kinderen krijgen een uitnodiging mee om gratis de tentoonstelling te komen bezoeken. Wellicht gaan we een keer vanuit school, maar ik zou iedereen
aan willen raden om met uw kind(eren) een keer te gaan kijken. Het is echt de
moeite waard.
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Hier wat voorbeelden van een aantal kunstwerken

Natuur en milieueducatie
Op 2 april doen wij met onze school mee aan de Nationale Buitenlesdag. Dit is een
initiatief van Jantje Beton en IVN, waarmee zij alle basisscholen in Nederland oproepen om les in de buitenlucht te geven.
Onze leerkrachten hebben allerlei leuke buitenlessen op en rond het schoolplein
bedacht om op 2 april te doen!
Kinderen vinden buitenlessen leuk, leerzaam én een fijne afwisseling op de lessen
binnen. En een uitdagende buitenles stimuleert niet alleen beweging, maar de
combinatie van natuurlijk daglicht en frisse buitenlucht zorgt er ook voor dat kinderen zich daarna beter kunnen concentreren in de klas!
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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.

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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