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Kind op maandag.
Verrassing!
Genesis 29: 15-30, 30: 25-43 en 33: 1-20
Jakob denkt dat Rachel zijn bruid is, maar de volgende ochtend
blijkt dat hij met Lea getrouwd is. Als hij ouder is, gaat hij zijn
broer Esau tegemoet. Een groot geschenk gaat voor hem uit.
Leesrooster:
Lea en Rachel, Genesis 29:15-30
Jakob krijgt een kudde, Genesis 30:25-43
Verzoening met Esau, Genesis 33:1-20

Voorleeswedstrijd.
Op een leuk versierd leerplein mochten de winnaars uit de groepen hun leeskunsten vertonen aan
de overige leerlingen van de school. Zelfs ouders en grootouders waren meegekomen om de
finalisten aan te moedigen. Het was heel spannend. De jury moest lang overleggen, voordat ze de
winnaar bekend konden maken.
Dit jaar mag zich Sophie Santema, uit groep 8, voorleeskampioen van De Meander noemen.
Een felicitatie meer dan waard. In januari zal ze onze school vertegenwoordigen tijdens de
gemeentelijke kampioenschappen. We wensen Sophie alvast veel succes!

Krentenbaard.
Het blijft hardnekkig aanwezig deze vervelende en besmettelijke bacterie. Blijf alert en behandel,
indien nodig zo snel mogelijk.
Wat kunt u doen om krentenbaard te voorkomen?
• Probeer het vocht uit de blaasjes niet aan te raken. Was de handen als dat toch gebeurt.
•Is er vocht uit de blaasjes op speelgoed of andere spullen gekomen? Maak het dan schoon.
• Plak geen pleisters op de plekken. Dat kan de plekken juist groter maken.
• Bij hoesten en niezen:
• Gebruik een papieren zakdoek. Heeft u geen papieren zakdoek bij de
hand? Hoest dan in de plooi van de elleboog.
• Gebruik een zakdoek maar 1 keer.
• Gooi de zakdoek na gebruik weg.
• Was regelmatig uw handen de handen met water en zeep, zeker na
hoesten, niezen en neus snuiten.
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• Het is niet nodig om bij iedereen die hoest of niest uit de buurt te blijven.
Houd pasgeboren baby's wel uit de buurt van hoestende en niezende mensen.

Gefeliciteerd.
Deze week maar één jarige. We wensen Amy voor dinsdag alvast een heel prettige verjaardag toe.
November
26

Groep
Amy

3

De opbrengst van de Kinderpostzegelactie 2019.
En de opbrengst voor de Meander is…
Wij zijn bijzonder trots op onze leerlingen die dit jaar de Kinderpostzegels hebben verkocht.
Deze leerlingen van de Meander zijn samen in actie gekomen voor de 8.500 dakloze kinderen in
Nederland en hebben het fantastische bedrag opgehaald van € 5.829,00 !
Een heel groot bedrag, waarmee hulp geboden kan worden aan kwetsbare kinderen.
We hebben ook een gouden certificaat ontvangen, om op te hangen in de school, omdat we al 26
jaar meedoen aan de Kinderpostzegelactie.

Agenda.
25 november

GMR-vergadering

26 november

Voorstelling: Wachten op een Cadeau – groep 1 en 2 – 13.30 uur

28 november
28 november

Swim2Play groep 4 en 5 – Aanvang les: 10.55 uur– Leerlingen
zijn 12.15 uur bij school terug en eten gezamenlijk in de klas.
Iedereen mag de schoen zetten.

5 december

Sinterklaas op de Meander

13 december

Schaatsen in het centrum van Nijverdal - 9.00 uur – 12.00 uur.

Overige berichten.
Zie de uitnodiging voor het afscheid van onze voorzitter van het College van Bestuur,
de heer H. Slabbekoorn, voor 12 december 2019, in de bijlage.
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Play Together!

29 november 2019
19:30 Zinln theater
Een gezamenlijk optreden van de
vier leerlingenorkesten van
Advendo, EMOS, Hellendoornse Harmonie en KSW
Entree €5, kaartjes via Zinln
Mede mogelijk dankzij het Ingenium
Talentenprogramma Hellendoorn

