Vakantie
De meivakantie staat weer voor de deur. Even 2 weken geen school, maar een
heleboel andere leuke dingen kunnen doen. Lekker buitenspelen, goed uitrusten,
misschien wel op vakantie of gewoon heerlijk thuis. Wat jullie ook gaan doen geniet ervan. Jullie hebben hard gewerkt en de vakantie weer verdiend. We zien
elkaar allemaal weer op maandag 6 mei.
Geniet ook samen allemaal van de Paasdagen. Heerlijk eieren zoeken of een
mooie wandeling buiten met dit prachtige weer. Wat jullie ook gaan doen. Ga
vooral genieten!

Eindtoets groep 8
Afgelopen week hebben de kinderen van groep 8 hun eindtoets (Route 8) gehad.
Complimenten nu al voor iedereen. Er is geconcentreerd en hard gewerkt. Top!
Nu wachten op de resultaten. De adviezen zijn al geweest en de leerlingen hebben inmiddels allemaal al wel een school gevonden. We zijn trots op deze kanjers!

Ouders over Kanjer
19-04-2019
Hallo allemaal,

Nieuwsbrief van:

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

Wat ontzettend leuk dat ook dit jaar de mogelijkheid er was om een kijkje te nemen bij een “kanjerles”! Erg leuk ook om te zien hoe goed de kinderen de betekenis van de petten kennen. De kinderen leren om bewust te zijn in de omgang
met elkaar en om vervelende situaties uit de weg te gaan of om te buigen naar
een prettige situatie. Goed voor hun zelfvertrouwen en hun ontwikkeling!
Groetjes Yvonne (mama van Sinus groep 4/5a & Yara groep 2/3a)
Avondvierdaagse 2019: het grootste Tilburgse wandelevenement
Het grootste sportevenement van Tilburg keert terug van maandag 17 tot en met
donderdag 20 juni 2019. We hebben het hier natuurlijk over de Tilburgse Avond1

vierdaagse 2019. Dit jaar wordt het evenement alweer voor de 68e keer gehouden. Ieder jaar doen er ruim 6000 mensen mee. Wil jij ook mee doen? Zet de datum vast in je agenda. Binnenkort hoort u meer over de inschrijving hiervan.
Bericht van de OAC: Ouderbijdrage
Het schooljaar is alweer zo’n driekwart voorbij. Samen met de leerkrachten heeft
de OAC al een aantal leuke activiteiten voor de kinderen op Meander kunnen organiseren, zoals Sinterklaas, Kerst en Carnaval. En er volgen er nog een paar dit
schooljaar.
School en OAC kunnen deze activiteiten niet organiseren zonder de jaarlijkse ouderbijdrage. Dit schooljaar hebben al een heleboel ouders deze ouderbijdrage
betaald, waarvoor onze dank!
Bent u vergeten de ouderbijdrage te betalen? Geen nood, kan gebeuren. Het kan
nog steeds!
Wilt u eerst weten waaraan de ouderbijdrage precies besteed wordt? U kunt dit
lezen op de website van Meander, onder het kopje Ouders/Ouder-ActviteitenCommissie
Zorgen de kosten voor de ouderbijdrage voor uw gezin tijdelijk of structureel voor
onoverkomelijke problemen, dan zijn er via Stichting Leergeld mogelijkheden tot
gedeeltelijke of volledige tegemoetkoming in de kosten. De directie vertelt u
graag meer over deze mogelijkheden.
U kunt ook zelf contact opnemen met Stichting Leergeld via 013-5801211
of info@leergeldtilburg.nl of www.leergeldtilburg.nl
De ouderbijdrage is een vrijwillige bijdrage, maar we hopen dat u deze toch wilt
(blijven) betalen. Alleen dan kunnen we de ouderbijdrage laag houden en de activiteiten voor de kinderen blijven bekostigen!
Hebt u vragen naar aanleiding van dit bericht? U kunt de OAC bereiken
via oacmeander@outlook.com U kunt natuurlijk ook met vragen bij de directie
terecht!

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
Schoolvakanties schooljaar 2019-2020
We krijgen momenteel al van verschillende ouders vragen over de schoolvakanties voor het nieuwe schooljaar. Men wil dan vooral weten of we weer extra weken hebben. In de MR hebben we dit laatst samen al bekeken en vastgesteld.
In schooljaar 2019-2020 hebben we een extra week met herfst en een extra week
in juni. We hebben deze keuze gemaakt, omdat dit voor de beste verdeling zorgt.
Daarnaast zullen er uiteraard ook weer een aantal studiedagen en studiemiddagen zijn.
Na de vakantie komt zsm het volledige vakantierooster in de Kronkels. Mocht u
hier nog vragen over hebben dan horen we dat graag.
Fijne vakantie allemaal
Team Meander
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