Studiedag
Aanstaande maandag, 1 april hebben we een studiedag op school. We gaan het
dan samen o.a. hebben over: Cultuur, Kanjer en Rekenen. De kinderen zijn op
deze dag vrij en we hopen natuurlijk dat ze fantastisch mooi weer hebben om
samen buiten leuke dingen te doen.

Meneer Ad
We hebben mooi nieuws voor iedereen. Afgelopen week hebben we met meneer
Ad afgesproken dat hij vanaf volgende week weer heel voorzichtig en rustig aan
op school zaken gaat oppakken. Dat zal zijn op de maandagen en de donderdagen en hij is er dan van 10.00 tot 13.00. Dit is op arbeids-therapeutische basis en
hij kan dus op ieder moment de keuze maken om iets eerder te stoppen. Wij zijn
echt superblij dat Ad weer komt, want we hebben hem allemaal ontzettend gemist.

Sponsorloop
Tijdens de Koningsspelen op vrijdag 12 april zal in de middag de jaarlijkse sponsorloop van Meander gehouden worden. Dit jaar zal het goede doel Villa Pardoes
zijn.
De sponsorlijsten gaan binnenkort mee naar huis en vanaf dan kan uw kind sponsoren gaan zoeken.
We zoeken voor deze sportieve middag nog ouders die ons willen helpen. Wilt u
helpen bij de stempelpost of bent u in het bezit van een EHBO diploma en wilt u
pleisters komen plakken (hopelijk niet al te veel)?
Dan kunt u zich opgeven door uw naam op de lijst bij meneer Ad te schrijven.
Alle ouders, opa’s, oma’s, sponsoren en andere betrokkenen zijn die middag van
13:00-14:15 uur van harte welkom om de kinderen te komen aanmoedigen.
We hopen op een zonnige sportieve middag.

Inspiratiesessie
29-03-2019

Nieuwsbrief van:

Meddostraat 6,
5045 EH Tilburg.
Tel. 013-5720527
e-mail:
bs.meander@xpectprimair.nl
website:
www.bsmeander.nl

Volgende week vrijdag staat er een inspiratiesessie gepland. Voor ouders die
daarbij aan willen sluiten wil ik het dan graag een keer hebben over het leraren
tekort en de problemen bij het vervangen. Wellicht hebben ouders nog hele
mooie ideeën over en willen die samen met ons delen.

Mindstorm Battle 2019
Wij zijn alweer een tijdje druk bezig met de voorbereidingen van de Mindstorm
Battle op 4 april. Voor wie het nog niet weet, het is een soort van lego battle met
missies die je met robots (de Mindstorms) moeten uitvoeren tussen alle xpectprimair scholen. We hebben zelf de robot moeten bouwen en programmeren.
Hier hebben we veel van geleerd, maar ook hebben we geleerd om samen te
werken in een team, tijdsplanning maken en oplossingen samen verzinnen over
problemen die we tegen kwamen bij het bouwen of programmeren.
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Er zijn op Meander 2 groepen, de eerste groep heet: ft ft ft freestylohs en bestaat
uit: Gijs, Olivier, Anouk, Emilie, Gyon en Tim. De tweede groep heet: de zoem
zoem bijtjes en die bestaat uit: Bart, Stijn, Egemen, Pien, Igenia en Yusuf. Om
15.30 gaan de deuren open van het ontdekstation en vanaf 16.00 tot 18.00 zijn de
battles. Na afloop staat er nog een frietkar. Voor ons is dat gratis, maar voor publiek is het €3,50 inclusief friet een snack en drinken. Als er mensen zijn die het
leuk vinden om te komen kijken, en om ons aan te moedigen, loop dan gerust
even binnen. We kijken heel erg naar deze dag uit! En we hopen dan ook dat er
veel mensen komen aanmoedigen.
Namens: Anouk en Emilie uit de groep ft ft ft freestylohs.

Groep 4/5a
Nest op het balkon bij 4/5a
Geschreven door: Bente D. en Olivia
Lief ei. Wanneer kom je uit. Ik hoop dat je moeder je niet achterlaat. En ik hoop
dat je een fijn leven krijgt. We hopen dat je niet krap uit het ei komt. En we mogen niet meer op het balkon komen omdat de moeder anders schikt en weg vlieg
en nooit meer terug komt. En dat is heel erg. Daarom mogen we een tijdje niet op
het balkon komen. Dus we moeten we uit de buurt blijven. Het is leuk dat het ei
op ons balkon ligt. We hopen dat de moeder genoeg eten vindt voor der jonkie.
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Nieuws vanuit de BSO:
Thema “lente” is begonnen!!!
Onze speelzolder is omgebouwd tot bloemenwinkel, waar we bloemen verkopen, kopen en inpakken.

In onze boerderij kunnen we met de kruiwagen het hooi
vervoeren voor de dieren in de hokken.

Naast ons thema “lente”, bakken we ook nog koekjes voor het goede doel Kika.
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Alle ingrediënten worden geproefd, want koekjes proeven mag natuurlijk niet,
want de koekjes zijn voor de verkoop!!
Volgende week maken we bekend wat de opbrengst is.

Fijn weekend allemaal!
Team Meander
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