Eindtoets groep 8
Afgelopen week hebben de kinderen van groep 8 de uitslag van hun eindtoets
(Route 8) gekregen. De kinderen en het team hebben het prima gedaan. We
hebben een gemiddelde scoren van 208,4 en dat is ruim boven de norm die voor
onze school geldt. Een reden om trots te zijn op deze kanjers en het team!

Samenwerken
Het schoolproject heeft deze keer als thema “Plastic afval”. Groep 2/3 gaat hierover een verhaal bedenken. Groep 7/8 is daarbij en schrijft de zinnen op. Groep
2/3 maakt er dan de tekeningen erbij. Er wordt met veel enthousiasme gewerkt.
Als het klaar is wordt het aan elkaar gepresenteerd. Super om zo te samen te
werken!
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Op woensdag 29 mei is de jaarlijkse sportdag van Meander.
De groepen 1 t/m 3 hebben de sportdag op school. Zij beginnen om 8:30 uur met
de spelletjes en zullen sporten tot 11:30uur. In de middag zullen zij in hun eigen
groep zijn. De schooldag duurt tot 14:30 uur. Als u deze ochtend een groepje
kinderen wilt begeleiden met de spellen, dan kunt u zich opgeven bij de leerkracht van uw kind(eren).
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De groepen 4 t/m 8 zullen op deze dag sporten bij atletiekvereniging Atledo in
Dongen. De sportdag voor deze groepen is van 8:45 tot 14:45 uur. U kunt de kinderen aan het eind van de dag in Dongen weer ophalen.
Voor alle kinderen wordt deze dag voor iets gezonds gezorgd en kunnen zij hun
eigen beker komen vullen met ranja. Ze moeten dus wel hun eigen lunchspullen
en drinken meenemen. De gezonde snack wordt op dinsdag op school al uitgedeeld.
Binnenkort ontvangen de ouders/verzorgers van de leerlingen van groep 8 meer
informatie.
Adres Atledo (voor groep 4 t/m 8):
Hertog Janstraat 41,EX Dongen

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 Avondvierdaagse 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!
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.
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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.

Nieuws vanuit onze sportfunctionaris
Afrikaanse Dans
De groepen 2 t/m 8 krijgen allen van Cynthia Gabla Afrikaanse Dans tijdens de gymlessen aangeboden. Dans is ongelooflijk belangrijk binnen de
Afrikaanse cultuur. Elke gelegenheid, elke gebeurtenis wordt aangegrepen om te dansen. En als er
gedanst wordt, doet iedereen mee!
Afrikaanse dans is een hele energieke vorm van
dans. De nadruk ligt op dansplezier, de wisselwerking tussen ritme en dans en het voluit en actief
bewegen van je hele lichaam.
Naast dat de leerlingen tijdens de gymles mogen dansen, is er ook weer naschoolse sport!
Voor wie: Alle groepen van Meander
Wanneer: Donderdag 16 mei, 23 mei en 13 juni
Tijd: 14:45-15:45
Waar: Gymzaal Meerssenstraat, de gymzaal naast school.

Inschrijven is niet nodig.
Kom gewoon lekker langs en doe mee!
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Vakantietoernooi Veldvoetbaltoernooi
Tijdens de meivakantie was er weer een vakantietoernooi. Ditmaal veldvoetbal.
Er deed namens Meander een team mee die is gecombineerd met de Wegwijzer. Het was een spannend toernooi waarbij ze tegen de Sporckt, Boemerang en
de Westerwel mochten spelen. Ze zijn dit vakantietoernooi tweede geworden!
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Super goed gedaan mannen!

BSO NIEUWS

Wat een mooie meivakantie was het weer op de bso!
Zoveel leuke dingen hebben we weer gedaan samen met
De Boemerang. Kijk zelf maar!

Een aantal activiteiten waren: een vossenjacht
kickboksen maar ook lekker een middagje naar de kinderboerderij en ook het zingen van hele leuke liedjes!

Vanaf maandag 13 mei hebben we wederom een thema. Dit keer is het wel een
hele leuke hoor: Sprookjes! Als je de BSO binnenloopt en je kijkt goed om je heen
dan zul je ongetwijfeld mooie dingen ontdekken. Lukt het je om wat bekende dingen te zien?
Hoera; de Meianderdag komt er ook weer aan! Op donderdag 23 mei
Van 14.30 – 17.00 u is iedereen van harte welkom om gezellig een kijkje te komen
nemen bij ons op de BSO. Uiteraard zal de middag omlijst worden met superleuke
activiteiten. Wees welkom!
4

Zondag 12 mei is het Moederdag. Vergeet dus vooral niet de mama’s flink in het
zonnetje te zetten. Wij wensen de moeders allemaal een hele mooie dag!
Iedereen een fijn weekend! Groetjes, kinderen en leiding van de BSO.

Fijne vakantie allemaal
Team Meander

10-05-2019

Nieuwsbrief van:

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

5

6

