Vakantie
Dat is toch even genieten. Voor de kinderen is er volgende week weer een heerlijk extra weekje vakantie. Wellicht gaan jullie even lekker er op uit of misschien
blijven jullie wel heerlijk thuis. Wat jullie ook gaan doen ga er vooral van genieten.

Personele zaken
De afgelopen weken hebben we op Meander gehoord dat er een aantal veranderingen aan zitten te komen in het team. Sommige collega’s hebben aangegeven
te stoppen op Meander. Soms om een uitdaging op een andere school of binnen
de organisatie aan te gaan en soms om echt helemaal te stoppen.
Concreet betekent dit dat we afscheid gaan nemen van juf Annelies, juf Lilian en
juf Marieke H.
Annelies gaat naast Ontdekrijk waar ze al jaren actief bij betrokken is ook andere
klussen doen binnen Xpect primair. Zij gaat na meer dan 20 jaar dus afscheid
nemen van “haar Meander”. Ze is er immers vanaf het begin bij geweest. Lilian
heeft besloten om helemaal te stoppen. Ze vindt het werk nog steeds ontzettend
leuk en heeft altijd met heel veel plezier op Meander gewerkt. Nu kiest ze voor
haarzelf en gaat genieten van andere dingen.
Juf Marieke gaat na 10 jaar Meander als IB-er een nieuwe uitdaging aan op onze
collega-school de Stappen om daar de zorg een extra impuls te geven.
Uiteraard zullen we Annelies, Lilian en Marieke enorm gaan missen en wensen
we hen heel veel plezier en succes in hun nieuwe baan of bij hun andere bezigheden.
Wij zijn inmiddels al bezig met het opvullen van de vacatureruimte die hierbij
gaat ontstaan. Zodra hier meer over bekend is zullen we u hier uiteraard over
inlichten. Annelies , Lilian en Marieke maken het jaar op Meander natuurlijk gewoon af en we gaan nog uitgebreid afscheid nemen.
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Villa Pardoes
We willen u graag nog een keer wat meer vertellen over ons bezoek aan Villa
Pardoes, waarbij we een cheque van 3.396,00 mochten overhandigen.
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Vorige week zijn wij met 11 kinderen (uit iedere klas een leerling) naar Villa Pardoes geweest. Het geld van de sponsorloop was bestemd voor Villa Pardoes en
nu mochten we de cheque overhandigen. Ook kregen we een rondleiding en
mochten we even lekker spelen. Bert, de man die ons rondleidde, heeft ons heel
veel verteld over het mooie vakantiepark. Van bovenaf ziet Villa Pardoes er uit
als een slak op een bloem. Dit is zo expres zo gemaakt. Een slak heeft zijn eigen
huisje altijd bij en dat heeft hij nodig. Kinderen die ernstig ziek zijn hebben ook
allerlei hulpmiddelen nodig zoals een rolstoel, een bed om kinderen te douchen
die alleen kunnen liggen, een tillift etc. Dit is allemaal te vinden in dit bijzondere
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vakantiepark. Omdat alles er zo supermooi uitziet valt dit echter niet op. Kinderen
en ouders kunnen hier echt even ontspannen en genieten. Onder het mom van:
“een dag niet gelachen is een dag niet geleefd” laten ze de gezinnen een fijne tijd
beleven. De kinderen die mee mochten hebben enorm genoten.

De bende van de Reeshof
Je krijgt 2 vuilniszakken en een knijper en reflecterend hesje. Je gaat heel de
Reeshof af. Om op te ruimen.
Dat afval neem je mee naar huis. En gooi je in de prullenbak. Ik zit zelf bij de Bende van de Reeshof. Voor meer informatie kan je kijken
ophttps://www.debendevandereeshof.nl/
Geschreven door: Jelmer uit groep 4/5 van Marieke
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Mogen we iets aan u vragen?
Momenteel zijn we bezig met het uitwerken van het nieuwe koersplan van Xpect
primair naar schoolniveau. Waar willen we als organisatie naartoe en wat betekent dat voor ons onderwijs. Er wordt momenteel ook een nieuw schoolplan gemaakt voor de komende 4 jaren. We hebben in de MR en ook bij een aantal ouders hier al wat input gevraagd, maar we zouden het enorm waarderen als ook u
kort op de onderstaande 4 uitspraken zou willen regeren.
Wat betekent voor u bijvoorbeeld “Leren met Lef” Hoe zou u dat voor uw kind
terug willen zien op Meander. Hoe zien we Mens & Omgeving terug. U kunt hier
bijvoorbeeld denken aan een stuk duurzaamheid. Leerkrachten maken natuurlijk
altijd het verschil. Wat verwacht u als ouder nu van ons als leerkrachten? Hoe
maken wij het verschil voor uw kind(eren)?
We zouden het fantastisch vinden als u even de tijd zou willen nemen om hier
even kort over na te denken en uw reacties hierop aan ons te mailen. Dat mag
naar het volgende mailadres. Jurgen.blakenburg@xpectprimair.nl
We zijn blij met alle input!
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