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ALGEMEEN:
NIEUWE LEERLINGEN
In mei zijn Thijs Kooiker, Alicia Hofstee, Max Wielinga, Nahom Aregay, Hidde Cazemier, Ali Warsame,
Leroy van Kammen, Mende Heidinga, Faneal Aregay, Jaydeen Hofman, Teun Klomp, Bram Zuidema
(allen groep 1-2), Hedzer Knol (groep 3), Sem Veenstra (groep 5) en Joran Hofman (groep 7) op school
gekomen: We wensen jullie veel succes en plezier op de Meander!
WEL EN WEE
Juf Marieke en juf Patricia zijn aan het re-integreren. Zij zullen hun inzet de komende periode volgens
schema steeds verder uitbreiden. De vervanging blijft in handen van juf Anita en meester Arjen.
Juf Lisette zal langdurig afwezig zijn.
GROEPSINDELING 2019-2020
In het formatieproces hebben we de afgelopen periode enkele stappen gezet. Het streven is om de
groepsindeling in de MR-vergadering van 18 juni vast te stellen. Daarna zullen we u informeren.
REMINDER: UITDELEN VERJAARDAGSKAARTEN (VANUIT DE SCHOOLGIDS)
Schoolafspraak is dat uitnodigingen voor verjaardagsfeestjes en kerstkaartjes voor of na schooltijd
worden uitgedeeld. Dit om sneue gezichten te voorkomen.
OPGEVEN JONGERE BROERTJES OF ZUSJES
Heeft u kinderen, die volgend schooljaar 4 jaar worden, wilt u deze dan opgeven. Wij kunnen hier dan
met de groepsverdeling al rekening mee houden.
ANDERE SCHOOLTIJDEN
De voorbereidingsgroep is volop bezig met de voorbereidingen voor het nieuwe rooster. Voor de zomervakantie informeren we u over hoe alles geregeld gaat worden. Na de zomervakantie gaan we starten.
TERUGBLIK:
SAMEN ZETTEN WE DE MEANDER OP DE KAART
In mei hebben meer dan 200 leerlingen meegedaan aan de avondvierdaagse, is het meisje team met
voetbal tweede geworden bij de regionale wedstrijden, heeft groep 7a een prijsvraag gewonnen, zijn de
groepen 8 naar Westerbork geweest en hebben zij een tentoonstelling over de WOII verzorgd, hebben
vele leerlingen meegedaan aan het atletiektoernooi, is er gekanood, zijn er door de groepen 6 optredens
verzorgd in de Lawei, etc. etc., teveel om op te noemen. We zetten de Meander op deze wijze goed op
de kaart. We willen alle vrijwilligers bedanken voor hun inzet.

AANKONDIGINGEN:
PLEINFEEST 12 JUNI
Op 12 juni is het jaarlijkse pleinfeest van 17.00—19.30 uur. De uitnodiging heeft u ontvangen.
Tot morgen!!!
RAPPORTEN
Op 21 juni gaan de rapporten mee. Als u n.a.v. de rapporten vragen heeft, dan kun u natuurlijk bij de
leerkracht terecht.
DOORSCHUIFUUR 10 JULI 11.00—12.00 UUR
In de laatste schoolweek hebben we op woensdag 10 juli de doorschuifuur gepland van 11.00-12.00
uur. Alle kinderen zitten die dag bij hun nieuwe meester of juf. Op het tijdstip van de doorschuifuurtje
organiseert de school voor alle nieuwe ouders een inloopuurtje. De koffie en thee staat dan klaar.
SCHOOLREIZEN
Het is bijna zover! Hieronder vindt u het schema van de schoolreizen van dit schooljaar. We wensen
iedereen fijne dag (en) toe. Maak er wat moois van!
De enquête over de meerdaagse schoolreis heeft u inmiddels ontvangen en u kunt deze tot 7 juni
invullen.

Groep

Datum

Locatie

1/2 A

18 juni

Flippies pretpaleis Bakkeveen

1/2 B

18 juni

Flippies pretpaleis Bakkeveen

1/2 C

18 juni

Flippies pretpaleis Bakkeveen

3A

18 juni

Sparjebird Hemrik

3B

18 juni

Sparjebird Hemrik

4A

2 juli

Duinen Zathe Appelscha

4B

2 juli

Duinen Zathe Appelscha

5A

27 juni

Borger Hunebedcentrum

5B

27 juni

Borger Hunebedcentrum

6A

1 en 2 juli

Hamster Mieden Drogeham

6B

1 en 2 juli

Hamster Mieden Drogeham

7A

26, 27 en 28 juni

Harmsdobbe Bakkeveen

7B

26, 27 en 28 juni

Harmsdobbe Bakkeveen

8A

19, 20 en 21 juni

Ameland

8B

17, 18 en 19 juni

Ameland

OVERZICHT:
BELANGRIJKE DATA JUNI

VAKANTIEROOSTER 2018—2019
Studiemiddag
Zomervakantie

24 juni 12.00 —15.15 uur, alle leerlingen vrij
13 juli
t/m
25-aug

VAKANTIEROOSTER 2019—2020
Op verzoek van enkele ouder(s) / verzorger(s) alvast het vakantierooster voor komend schooljaar. De
studiedagen worden de komende periode nog ingepland.

Herfstvakantie

21-10-2019 t/m 25-10-2019

Kerstvakantie

23-12-2019 t/m 03-01-2020

Voorjaarsvakantie

17-02-2020 t/m 21-02-2020

Pasen

10-04-2020 t/m 13-04-2020

Meivakantie

27-04-2020 t/m 08-05-2020

Hemelvaart

21-05-2020 en vrijdag 22-05-2020

Pinksteren

01-06-2020

Zomervakantie

06-07-2020 t/m 14-08-2020

