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
De inspiratiesessie van afgelopen week is helaas niet doorgegaan. Er was 1 ouder
die mee wilde komen praten/denken over het lerarentekort. Ik (Jurgen) zou hierover toch graag met meerdere ouders nog een keer in gesprek willen gaan.
Daarom wil ik u nogmaals uitnodigen om op vrijdag 17 mei om 08.45 het hier
samen met mij over te hebben. Mocht u interesse hebben dan kunt u dat bij mij

Kanjer groep 4/5c
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Mindstorm Battle 2019
Donderdag 4-4-2019
Donderdagmiddag om 4 uur hebben de groepen 7 en 8 van Angela en Pascale
mee gedaan aan de mindstorm battle. In het ondektstation 013. Juf Annelies
heeft het geregeld voor ons en georganiseerd en twee anderen mensen, en die
avond kregen we ook nog frietjes de ouders en supporters moesten daarvoor 3,50
betalen en wij kregen een paars bandje daar mee konden we gratis ranja ,koffie
en thee halen. Wat houdt de mindstorm battle precies in?
Je gaat op school een robot maken van lego daar na ga je hem programmeren . En
op die dag ga je tegen de scholen van xpect primair battle. Van onze school Meander hadden wij twee groepen de groep 1 de zoem zoem bijtjes die werden uiteindelijk 6de .
De ft ft ft freestylohsss werden 8ste . We willen bij deze de ouders die ons begeleid hebben bedanken Ester de moeder van Gyon uit groep 8. En Richard de vader
van Olivier uit groep 8.

Mindstorm battle
Door Olivier en Gyon
Donderdag 4 april: De dag van de Mindstorm battle.
De kinderen moesten tegen elkaar gaan battlen.
Met Lego robots er waren heel veel teams van Xpect primair-scholen.
Een paar kinderen uit groep 6/7a & 7/8a hadden twee groepen: de ft ft ft freestylohs en de zoem zoem Bijtjes. Het werd georganiseerd door Xpectprimair & Ontdekstation 013. De kinderen kregen een paars bandje en daarmee konden ze, gratis drinken. De groep zoem zoem bijtjes werden 6e en de ft ft ft freestylohs werden 8e. het was super spannend voor iedereen en we hadden heel veel plezier.
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Verkeersexamen
Alle kinderen van groep 7 hebben hun theoretisch verkeersexamen met succes
afgesloten. We hebben er dus weer een heleboel veilige verkeersdeelnemers bij.
Iedereen gefeliciteerd en nu datgene wat jullie geleerd hebben ook in de praktijk
laten zien natuurlijk.

Nieuws vanuit de BSO:
Maandag 1 april (geen 1 april grap!) hoefden we lekker niet naar school. Op de
BSO hadden we lekker een lang dagje. Voor deze keer mochten we gelukkig onze
schermen gebruiken en hebben lekker buiten gespeeld. Verder ook nog ons
schoolplein helemaal netjes gemaakt.
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Het is eindelijk weer bij zover: op maandag 15 april hebben we Vriendjes dag op
de BSO. De jongens en meisjes van de BSO die altijd al een vriendje of vriendinnetje hebben willen meenemen naar de BSO mogen dat nu doen. Het wordt vast
supergezellig met hele leuke activiteiten!
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Team BSO Meander

Fijn weekend allemaal!
Team Meander
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