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Afscheid Gerard Schouten.

Het was hartverwarmend en ontroerend tegelijk toen de rouwstoet met het lichaam van Gerard
Schouten , de superopa van school, gistermorgen de school passeerde. Veel leerlingen en ouders
stonden op de stoep om opa de laatste eer te bewijzen. Een gebaar dat hij absoluut verdiende. De
Meander is Gerard veel dank verschuldigd. In de rouwadvertentie hieronder wordt dat heel mooi
weergegeven. Wij zullen Gerard nooit vergeten.
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Kind op Maandag.
Ga je met mij mee?
Door wie laat jij je meenemen? In de woestijn wordt Jezus op de proef gesteld door de duivel, die
hem uitnodigt om de weg van de macht te gaan. Maar Jezus gaat de weg die God hem wijst. Na
de beproeving roept Jezus een paar vissers met zich mee, zij worden zijn eerste volgelingen.
Leesrooster:
De verzoeking in de woestijn, Matteüs 4:1-11
Jezus roept mensen met zich mee, Matteüs 4:12-22
Jezus geneest zieke mensen, Matteüs 4:23-25

Open Huis.
We mogen heel tevreden zijn met de getoonde belangstelling van nieuwe ouders voor onze
school. We merken duidelijk dat het voedingsgebied van onze school steeds groter wordt.
De positieve berichtgeving door onze ouders blijkt daarvoor een belangrijke reden te zijn. Geweldig
om te horen dat onze ouders zulke goede ambassadeurs zijn van De Meander.

Acties in het onderwijs!

Zoals u weet zijn er voor 30 en 31 januari acties aangekondigd in het onderwijs. De
actiebereidheid onder teamleden is behoorlijk groot.. De kans is daarom groot dat op die dag(en)
De Meander ook gesloten zal zijn. Maandag wordt u hierover definitief geïnformeerd.
De bestuurder van onze stichting IKT , Maud Berendsen, staat achter de doelstellingen van deze
acties. In de bijlage vindt u een brief van haar waarin ze haar standpunt uiteenzet.

Herinnering.
Volgende week vrijdag heeft het team een studiedag. De leerlingen zijn die dag vrij !!!!!
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Schoolschoonmaak.
Er is maandagavond hard gewerkt door een flinke groep ouders. Vooral de nevenruimtes hebben
een grondige schoonmaakbeurt gehad. Er is weer ruimte gecreëerd in de kasten. Iedereen
nogmaals hartelijk dank voor de hulp!

Zet je licht aan.
We kregen deze week een tip van een ouder dat er toch wel
veel leerlingen zonder licht naar school fietsen. Soms is de verlichting
stuk, maar in sommige gevallen ook gewoon niet aangezet. Het is ’s
morgens nog behoorlijk donker en dan is het belangrijk om gezien te
worden in het verkeer. Controleer aub de verlichting van de fiets van
uw kinderen. Zorg voor een deugdelijke verlichting, zodat dit geen
reden kan zijn voor een ongeval!

Gefeliciteerd.
Januari

Groep

18

Suze

5

20

Irene

8

21

Eline

4

21

Sophie

8
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Agenda.
22 januari

Opa- en Omadag

23 januari
24 januari

Swim2Play groep 3 en 6 – Aanvang les: 10.55 uur– Leerlingen
zijn 12.15 uur bij school terug en eten gezamenlijk in de klas.
Studiedag – Alle leerlingen zijn deze dag vrij !!

29 januari

Schoolschaaktoernooi

30 januari
5 februari

Swim2Play groep 3 en 6 – Aanvang les: 10.55 uur– Leerlingen
zijn 12.15 uur bij school terug en eten gezamenlijk in de klas.
GMR-vergadering

5 februari

Schooldamtoernooi

7 februari

1e rapport

Overige berichten.

