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Reminder informatieavond 12 nov.
Belangrijke data

ALGEMEEN - NOVEMBER
De donkere dagen staan weer voor de deur. Een gezellige tijd met Sint Maarten, de Sint en Kerst..
Samen gaan we er wat moois van maken.
De Kinderboekenmarkt heeft meer dan 400 euro opgebracht. Dank allemaal, van dit geld gaan we
tuinmateriaal en los speelmateriaal voor het plein kopen.
In oktober is het plein officieel in gebruik genomen. De Oudervereniging heeft de schommels
geschonken. Hier wordt volop gebruik van gemaakt, we willen de OV bedanken voor deze gift. Grote
klasse!!!!
De stamkaarten zijn zo goed als allemaal binnen en worden momenteel verwerkt. Op deze wijze hebben
we alles weer up-to-date, iedereen bedankt voor de medewerking…… U ontvangt binnenkort een mailtje
vanuit het nieuwe systeem, graag ontvangen we daarop een bevestiging. We hopen dat we vanaf dan
adequaat met elkaar kunnen communiceren. De volgende stap is de inrichting van een ouderportaal.
REMINDER VERVANGING
Tot nu toe hebben we ook de losse vervanging nog kunnen regelen. Wel is het zo dat het ingewikkeld is
om bij bijvoorbeeld een paar dagen griep dezelfde vervanger in te zetten.
Dit jaar communiceren we in geval van ziekte en vervanging alleen als er zich bijzondere situaties voor
doen.
WEL EN WEE
Juf Berber en juf Marieke zijn aan het re-integreren. Zij zullen hun inzet de komende periode voorzichtig
verder uitbreiden. Juf Patricia doet op dit moment een pas op de plaats. De vervanging blijft in handen
van juf Margriet, juf Lisette, juf Anita en meester Arjen.

VAKANTIEROOSTER en studiemiddagen 2018—2019
Dit schooljaar zijn er twee studiemiddagen te weten donderdagmiddag 7 februari en maandagmiddag 24
juni.
Kerstvakantie
Studiemiddag
Voorjaarsvakantie
Pasen – “Meivakantie”
Hemelvaart
Pinksteren
Studiemiddag
Zomervakantie

22-dec
t/m 6-jan
7 febr 13.15 —15.15 uur, alle leerlingen vrij
16-febr
t/m 24-feb
19-april
t/m 5 mei
30-mei
t/m 2-juni
8-juni
t/m
10-jun i
24 juni 13.15 —15.15 uur, alle leerlingen vrij
13 juli
t/m
25-aug

NIEUWE LEERLING
In oktober is Luca Hof op school gekomen: We wensen Luca veel succes en plezier op de Meander!
SINT MAARTEN
Bij ons op school besteden we op de volgende manier aandacht aan Sint Maarten. De groepen 1-4
maken een lampion en doen op vrijdag 9 november een rondje door school.
Verder zijn er vragen geweest over op welke avond er dit jaar Sint Maarten gehouden wordt, omdat
11 november op een zondag valt. Wij als school vinden dat u het beste zelf die beslissing kunt nemen.
FIETSCONTROLE
Vrijdagochtend 16 november vindt de jaarlijkse fietsencontrole plaats van de fietsen van de kinderen uit
de groepen 5 t/m 8. De controle gebeurt door de politie en door medewerkers van Veilig Verkeer
Nederland. Er zal met name gelet worden op de verlichting en de aanwezigheid van reflectiemateriaal
op de fiets. Wilt u er aan denken dat uw kind vrijdag de 16de zijn of haar fiets meeneemt.
VOORLEESWEDSTRIJD
Deze maand vinden de voorrondes plaats van de landelijke voorleeswedstrijd. In de groepen 7 en 8
vinden allereerst onderlinge voorleeswedstrijden plaats, die leiden tot een voorleeskampioen per groep.
De vier klassenkampioenen houden uiteindelijk een wedstrijd om het voorleeskampioenschap van de
Meander. Alle kinderen uit de groepen 7 en 8 zijn daarbij aanwezig. Deze voorleeskampioen doet mee
aan de regionale wedstrijd en, indien alle regionale wedstrijden worden gewonnen, aan de landelijke
voorleeswedstrijd. In november vinden de rondes in de klassen plaats. In december wordt het schoolkampioenschap op de Meander georganiseerd.
SINTPERIKELEN
Nog even en dan komt de Sint weer in ons land. Op dinsdag 4 december zal de Sint een bezoek
brengen aan onze school. We zullen de Goedheiligman gezamenlijk als Brede School inhalen. Daarna
zal hij de groepen 1-4 bezoeken.
Voor de intocht van de Sint zijn we op zoek naar 2 (rubber) bootjes, die kunnen varen op de vijver
achter school. Verder zoeken we muzikanten die bij de intocht bekende Sint-liedjes kunnen spelen o.l.v.
een docent van de Meldij.
De groepen 5-8 gaan in de groep het Sintfeest vieren met cadeautjes (maximaal 3,50 euro). Bij deze
cadeautjes is een surprise en een gedicht verplicht.

PLEIN - OPHALEN LEERLINGEN
Wilt u (bij het ophalen van de kinderen) het plein naast de school en bij de uitgangen van de kleuters
zoveel mogelijk vrijhouden van fietsen, kinderwagens etc.
Verder is het verzoek om op het voetgangerspad achter bij de Voorde niet te fietsen. Iedereen alvast
bedankt voor de medewerking.
OPROEP VRIJWILLIGER WERKGROEP NASCHOOLSE OPVANG (NSA)
Welke ouder-verzorger of andere belangstellende wil namens de Meander zitting nemen in de
werkgroep NSA van de Brede School de Drait. Voor meer informatie kunt u terecht bij Ruud Wagenmakers, hier kunt u zich ook opgeven.
VOORUITBLIK KERST
Dit jaar zullen we een Kerstmarkt organiseren op dinsdag 18 december van 17.00 - 19.30 uur. Zet deze
datum vast in uw agenda.
Op 21 december zal er een Kerstontbijt gehouden worden. Voor beide activiteiten geldt dat meer info
nog volgt.

INFORMATIEAVOND ONDERZOEK SCHOOLTIJDEN 12 NOVEMBER
Op 12 november zal er een informatieavond over ons onderzoek naar schooltijden gehouden. Op deze
avond zullen we informatie geven over de ouderpeiling die eind november gehouden wordt. U ontvangt
eind november een vragenformulier met uitgebreide informatie. Voor meer informatie kunt u bij meester
Ruud terecht.
BELANGRIJKE DATA NOVEMBER

De volgende Meanderflits komt in december online!!!!

