Kleding inzameling
Deze periode hebben wij het op school over afval en het milieu. We hebben
naast het fietsenhok voor de docenten twee "evenementencontainers" staan.
Hierin mag u dichte zakken met kleding stoppen. Met het inzamelen leveren wij
een goede bijdrage aan het milieu én verdienen we geld voor onze school. 25
cent per kilo kleding maar liefst. Een goede reden om de kledingkasten eens
flink uit te mesten. Wie verdient het meeste voor onze school?.....
NIEUWE LEDEN OUDERACTIVITEITENCOMMISSIE GEZOCHT!
Voor het nieuwe schooljaar 2019-2020 is de OAC op zoek naar 2 of 3 enthousiaste ouders/verzorgers die samen met de andere leden activiteiten willen organiseren voor de kinderen op Meander.
De OAC organiseert in overleg met de leerkrachten activiteiten rond Sinterklaas,
Kerst, Carnaval, Pasen, Sportdag en Meanderdag. Het is een leuke manier om
actief bij de school van je kinderen betrokken te zijn.
Gedurende het schooljaar vergaderen we ongeveer 6 keer. Dit doen we altijd in
de avond, van 19.30-21.00 uur. Aan het begin van het schooljaar kun je kiezen
aan welke werkgroepen je deel wilt nemen. De werkgroepen gaan aan de slag
met de verschillende activiteiten en koppelen hun voortgang en evaluatie terug
in de vergadering.
Op dit moment bestaat de OAC uit 12 leden. Met dat aantal kunnen we de taken
goed verdelen.
Helaas heeft 1 van de leden laten weten te gaan stoppen. En 2 leden kunnen
vanwege werk en opleiding minder beschikbaar zijn. Daarbij komt dat nà het volgende schooljaar 3 leden afscheid nemen omdat hun kinderen naar de middelbare school gaan. Vandaar dat we nu al een oproep doen voor 2 of 3 nieuwe leden.
Deze nieuwe leden hebben dan volgend schooljaar alle ruimte om mee te draaien en te leren wat er allemaal komt kijken bij het organiseren van de verschillende activiteiten.
Ben je enthousiast en wil je je meteen al aanmelden? Dat kan door een mail te
sturen naar oacmeander@outlook.com
Heb je eerst nog vragen, dan kun je die ook stellen via dit mailadres. Maar je kunt
natuurlijk ook altijd een van de OAC-leden aanspreken als je meer wilt weten.
Tot ziens bij de OAC!
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Hartelijke groet, mede namens de andere leden,
Linda van Rijen (mama van Nele)
Voorzitter OAC Meander
MR vergadering
Aanstaande woensdagavond is er weer een MR vergadering op school. We zullen
dan weer spreken over een aantal zaken die betrekking hebben op de gang van
zaken op Meander. Dat kan van alles zijn: De formatie, het lerarentekort, de begroting, de schoolontwikkeling. Altijd weer goed en fijn om het hier samen met
teamleden en ouders over te hebben.

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

Aanstaande donderdag, 23 mei zijn de Europese verkiezingen en zijn wij als Meander uiteraard weer verkiezingslocatie. We zullen dus vanaf 07.00 ’s morgens
tot en met de avond weer een heleboel mensen ontvangen binnen de school. U
1

komt toch ook stemmen!

Sportdag
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 11:30 uur. 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).
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

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.

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!
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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!
Nieuws vanuit de BSO!!!
Ons jaarlijkse mei ander dag staat weer voor de deur en iedereen is welkom!!!
Donderdag 23 mei gelijk uit school kun je een kijkje komen nemen in onze
BSO en meedoen met allerlei activiteiten. Het thema voor deze dag is
“sprookjes”. Dus kom in je mooiste outfit naar BSO Meander en neem papa en mama, vriendjes en vriendinnetjes, opa en oma, oom en tante, juf
en meester mee naar de leukste dag in mei!!!!
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Beetje nieuwsgierig geworden? Dan hier alvast wat foto’s van de voorbereidingen…..

Ook alle juffen meesters zijn van harte uitgenodigd!!
Tot dan!!!
Groetjes kinderen en team BSO Meander
Fijn weekend allemaal,
Team Meander
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