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TERUGBLIK:
BOWLINGTOERNOOI:
Tijdens een geslaagd bowlingtoernooi in november 2019 waren 5 kinderen uit groep 7 en 8 gescout om
mee te doen aan de voorrondes voor het NK schoolbowling. Mees, Bo, Hessel, Rosalie en Stijn.
Dinsdag 11 februari was het zo ver. De 5 waren fanatiek, enthousiast en behaalden als team een
prachtige 4e plek (van de 12 deelnemende scholen), waarvan Mees toch wel heel veel punten bij elkaar
bowlde. Helaas is de Meander niet door naar het NK.
WEL EN WEE
Ten aanzien van de re-integratie van juf Lisette en juf Marieke is er geen nieuws, de vervanging zal tot
nader orde hetzelfde blijven.
De vervanging van juf Hannie zal langdurig zijn. Juf Patricia is bereid gevonden om dit voor haar
rekening te nemen.
NIEUWE LEERLINGEN
In februari zijn Noor en Luciano in groep 1/2, Quinten groep 5 en Romana groep 7 op school gekomen.
Welkom, en we wensen jullie allemaal veel succes en plezier op de Meander.
FORMATIE
Deze maand zullen we de formatie voor komend schooljaar opstarten, we gaan waarschijnlijk met
13 groepen i.p.v. 14 groepen werken. Ook dit jaar zullen de gelden die zijn vrijgekomen vanuit het
akkoord werkdruk, hierbij ingezet worden. We houden u de komende periode op de hoogte.
PLEIN
In maart zullen de herstelwerkzaamheden t.a.v. het plein plaatsvinden. Er zal o.a. putten en drainage
worden geplaatst.
OUDERPORTAAL PARRO
Voor het aanmelden voor het ouderportaal PARRO heeft u een e-mail met een code ontvangen. Als u
zich nog niet heeft aangemeld, doet u dit dan nog even. Heeft u geen e-mail niet ontvangen, geef dan
even een seintje aan meester Ruud.
We zijn voorzichtig gestart. We gaan nu eerst minimaal 1 keer per twee
weken wat posten. De komende periode gaan we het verder uitbreiden.

OPEN DAG 18 MAART
Op 18 maart staat de jaarlijkse open dag van 8.30—12.00 uur op het programma. Het thema is dit jaar:
“Ontmoeten”. U kunt onze school in bedrijf zien. Verder kunt u ook een kijkje nemen bij de andere
participanten van de Brede School de Drait. Koffie en thee staan beneden in de hal voor u klaar.

SCHOOLFOTOGRAAF 19-20 MAART
Op 19 en 20 maart komt de schoolfotograaf onze school bezoeken. Bij deze Meanderflits zit een
gavestrook voor de broertjes-zusjes-foto’s voor leerlingen die niet op school zitten.

op-

AFSCHEID JUF GERDA
Juf Gerda neemt op 27 maart na de pauze in groep 8A afscheid . Desbetreffende ouder(s) - verzorger(s)
zijn van 12.15—12.30 welkom om juf Gerda de hand te drukken.
Op haar laatste werkdag 31 maart zal zij ‘s middags in groep 5B afscheid nemen. Desbetreffende
ouder(s) - verzorger(s) zijn van 14.30—14.45 welkom om juf Gerda de hand te schuddem We wensen
juf Gerda veel succes en het allerbeste!
VAKANTIEROOSTER en studiemiddagen 2019—2020
Pasen
10 t/m 13 april
Meivakantie

27 april t/m 8 mei

Hemelvaart

21 – 22 mei

Pinksteren

1 juni

Studiedag

19 juni

Zomervakantie

3 juli t/m 14 augustus

FIETSEN
Wilt u de fietsen van de leerlingen zoveel mogelijk in de rekken naast school zetten??? Alvast bedankt
voor de medewerking.
REMINDER: BINNEN KOMEN
Om 8.15 uur gaan de deuren open. Om 8.25 gaat de eerste bel. Met klem willen wij u vragen om dan
afscheid te nemen. We willen om 8.30 uur starten met de lessen.
De komende periode willen we de groepen 3 leren dat ze meer zelfstandig naar binnen komen.
OPROEP MR—GEZOCHT: NIEUW R-LID
We zijn op zoek naar ouders die plaats willen nemen in de MR. Er is per 1 augustus 2020 een vacature
beschikbaar en een aftredend MR lid is herkiesbaar .
Geïnteresseerden kunnen zich voor 1 april melden door te mailen naar t.scale@opo-furore.nl Na 1 april
ontvangen de geïnteresseerden verdere informatie over de verdere procedure.
Ouders die bij individuele MR leden aangeven interesse te hebben, verzoeken we om zich officieel aan
te melden via bovenstaand e-mailadres.
AANMELDEN 4-JARIGEN
Wilt u zusjes en broertjes die volgend schooljaar 4 jaar worden inschrijven. Wij kunnen hier dan alvast
rekening mee houden bij het indelen van de groepen. U kunt bij meester Ruud de formulieren ophalen.
Alvast bedankt.
CORONA VIRUS
Via Parro en de mail houden we op de hoogte als er nieuwe ontwikkelingen zijn. Zoals eerder gemeld
volgen we de richtlijnen van de GGD en de RVIM.

