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Welkom terug
De eerste week zit er al weer op. Wat gaat dat toch ontzettend snel. De
groepen zijn weer opgestart en de eerste kennismaking met oude
bekenden of nieuwe vriendjes of vriendinnetjes is alweer een feit. We zijn
lekker opgestart in de nieuwe groepen, we hebben al heel veel blije
gezichten gezien en er is al hard gewerkt. Wij hebben er in ieder geval van
genoten en zijn heel erg blij om iedereen weer te zien. We gaan er samen
een heel mooi jaar van maken.

Coronanieuws
Zoals u allemaal begrijpt zorgt de hele situatie rondom het Coronavirus
nog steeds voor het nodige ongemak. In deze kronkels willen we u van een
paar zaken op de hoogte brengen. De informatieavond van 9 september
gaat niet door. We mogen op dit moment helaas nog steeds niet met grote
groepen binnen de school en dus zijn we momenteel aan het kijken hoe
we dit wellicht op een andere manier kunnen organiseren met
inachtneming van de richtlijnen vanuit het RivM. Met name de 1 ½ meter
is hierbij een grote uitdaging. Uiteraard kunt u als ouder/verzorger altijd u
vragen wegleggen bij de leerkrachten. Dat kan telefonisch, per mail of in
een gesprekje bij het hek.
De theaters die op de kalender staan doen we voorlopig ook zonder
publiek. We hebben wel theater en de kinderen spelen voor elkaar. We
vinden het belangrijk dat onze kinderen dit wel kunnen blijven doen en
hopen natuurlijk dat we u als ouder/verzorger, opa, oma of tante ook weer
zo snel als mogelijk hierbij uit kunnen nodigen.
In verband met Corona hebben we na de vakantie ook geen luizencontrole
gehad. We willen u daarom vragen om zelf de kinderen even goed te
controleren en ons in te lichten mocht dat nodig zijn. Wij kunnen dan de
nodige stappen zetten.
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We zullen u uiteraard op de hoogte blijven houden van alle
ontwikkelingen.

Mad Science
Experimenteren met de gekke professoren van Mad Science!
Binnenkort komt Mad Science een wetenschap & techniek cursus
verzorgen op Meander, waar de kinderen van groep 3 t/m 8 zich voor
kunnen inschrijven.
We starten met een spectaculaire science show op 3-9-2020.
De kinderen gaan tijdens de cursus aan de slag met talloze experimenten,
activiteiten en demonstraties. De lessen liggen dicht bij de
belevingswereld van de kinderen en stimuleren een onderzoekende
leerhouding.
Schooljaar 2020-2021 staat in het teken van “de Ruimte en Chemie”.
Plakkerige polymeren. Leer alles over rekbare en kleverige stoffen. Ga op
zoek naar de geheime slijmformule, onthul het perfecte slijmrecept.
Ontdek de geheimen van de chemie. Leer over chemische reacties en hoe
je deze reacties kan versnellen! We laten oud geld blinken en blazen
ballonnen op zonder lucht!
De zon, planeten, sterren en de maan; allemaal onderdelen van ons
enorme zonnestelsel. Je ontdekt de vier jaargetijden, maakt een zeepsop
zonnestelsel en zet het leven van een ster op een rijtje. Lichtgevende en
gloeiende voorwerpen, vloeistoffen, regenbogen, glow-in-the-dark verf,
UV-licht, het komt allemaal aan bod!
leer over de atmosfeer, je onderzoekt of lucht gewicht heeft, hoe sterk de
druk is die lucht op ons uitoefent en hoe lucht je in leven kan houden, zelfs
onder water! Zou je op Mars kunnen overleven?
Kinderen krijgen op deze manier een positieve kijk op wetenschap &
techniek en beseffen beter hoe het de wereld om hen heen beïnvloedt.
Observeren, analyseren en conclusies trekken zijn immers belangrijke
vaardigheden, voor nu en later. Na iedere les krijgen de kinderen
materialen en informatie mee naar huis om thuis verder te leren en
experimenteren.
De activiteiten vinden plaats in een lokaal op school.
Data van de cursus:
Donderdag 17-9-2020
Donderdag 24-9-2020
Donderdag 1-10-2020
Donderdag 8-10-2020
Starttijd: 14.45 (lessen duren 60 minuten)
Inschrijven kan via inschrijven.mad-science.nl
Deelname bedraagt € 52,50 per kind, incl goodies, leskaarten en Mad
Science polsbandje.
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Nieuws vanuit onze sportfunctionaris
Vakantietoernooi Hockey
Heb jij zin om in de herfstvakantie de dag
sportief en gezellig door te brengen? Geef je
dan op voor het Vakantietoernooi Hockey!
Wie?

Kinderen uit groep 3: clinic
Kinderen uit groep 4 t/m 8: toernooi

Onderwijsweetjes
We willen u zo af en toe eens
mee nemen in een aantal
onderwijskundige begrippen
die u als ouder/verzorger vast
wel eens hebt gehoord.
Vandaag “automatiseren”

Wanneer?

Dinsdag 20 oktober en woensdag 21 oktober 2020. Een
team speelt op 1 van de 2 dagen. Zodra het
wedstrijdschema bekend is, worden de scholen
geïnformeerd over de speeldag.

Waar?
Hockeyvelden van HC Tilburg (Bredaseweg 447, Tilburg)
Let op veiligheid!
•
•
•
•
•

Als je deelneemt, moet je scheenbeschermers dragen. Heb je deze
niet
vraag eens bij neefjes/nichtjes, vriendjes/vriendinnetjes, buren
etc. of je hun scheenbeschermers voor een dagje mag lenen.
Het dragen van voetbalschoenen met noppen is niet toegestaan.
Ook is het dragen van een bitje (mondbescherming) verplicht.
Voor € 1,50 heb je al een bitje. Geef aan op het invulstrookje als je
er een nodig hebt. Hockeyvereniging HC Tilburg zorgt voor bitjes.
Als je een eigen hockeystick en bitje hebt, mag je deze natuurlijk
gebruiken.

Toernooiboekjes, website en Facebook
- Voorafgaand aan het toernooi ontvang je een toernooiboekje met alle
informatie erin.
- Op de website
https://www.sportintilburg.nl/basisschoolprojecten/vakantietoernooien
komt ook het wedstrijdschema te staan.
-Volg ook de Facebookpagina van Vakantietoernooien!
Begeleiders/coaches gevraagd!
Elk team heeft ook een begeleider nodig. Ook de leerlingen van de clinics
van de groepen 3. Van de begeleider wordt verwacht dat hij/zij:
- 18 jaar of ouder is én de verantwoording kan dragen voor het
team;
- Er voor zorgt dat de kinderen zich netjes naar anderen gedragen,
zowel op het veld als daarbuiten;
- Er voor zorgt dat het team op tijd klaar staat voor de volgende
wedstrijd;
- Tijdens de wedstrijd de kinderen op een positieve manier
aanmoedigt.
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Automatiseren noemen we
ook wel “inoefenen”. Bij
automatiseren oefent een
kind
om
kennis
of
vaardigheden op te halen
zonder lang nadenken. Een
voorbeeld hiervan zijn de
tafelsommetjes
of
het
toepassen
van
een
rekenstrategie, zoals onder
elkaar optellen.
Het
automatiseringsproces
verloopt geleidelijk. In eerste
instantie zal een leerling een
som bewust aanpakken en
stap voor stap nadenken.
Daarna maakt hij de som
steeds sneller en gaat het
steeds meer automatisch. De
laatste stap is het integreren
van het geleerde in andere
vaardigheden.
Het is natuurlijk altijd goed om
dat ook thuis met uw kind te
oefenen. Dat kan op heel veel
manieren.

Doe je mee?
Scan dan de QR-code rechtsonder op dit formulier om je in te schrijven via
Forms. Mocht dit niet lukken neem dan contact op via
robin.breuer@xpectprimair.nl voor een directe link.
Er kan tot 23.59 op woensdag 9 september worden ingeschreven
De inschrijfkosten bedragen €3,50 per persoon.
Graag dit bedrag gepast inleveren bij je eigen
leerkracht of gymleraar Robin in een envelopje
met je naam erop.
Daarnaast wil gymleraar Robin met de teams
na-school samen oefenen. Mits dit mogelijk is.
Dus als je geen ervaring hebt is dat geen
probleem!

Nieuws van BSO Meander
Welkom allemaal weer op de BSO, We maken er een leuk BSO jaar van….
Zoals elk jaar beginnen we met thema “beroepen”. Onze kapsalon is weer
ingericht om de mooiste kapsels te creëren en dit jaar uitgebreid met een
nagelstudio.

Op zolder dit jaar geen klaslokaal, maar een snoepwinkel, natuurlijk met
nep snoepjes. Die maken we zelf of we gebruiken kosteloos materiaal als
snoepjes. Snoepjes maken we van strijkkralen, van zwemnoodles, van
papieren bordjes of klei. Nieuwsgierig? Loop gerust een keertje binnen.
Team BSO Meander

Fijn weekend allemaal en tot maandag
Team Meander en BSO Meander
Kronkels 2020-2021

Kronkels 2020-2021

Kronkels 2020-2021

