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Kind op maandag.
Wat niemand ziet.
Op het eerste gezicht zie je kleine, kansloze mensen om
Jezus heen. Maar wat niemand ziet, ziet Jezus wel: Deze
mensen staan bij God vooraan. Als Jezus later vertelt over
goede daden en het gebed, zegt hij dat je dat niet al te
opvallend hoeft te doen. God ziet het toch wel.
Leesrooster:
Het geluk, Matteüs 5:1-12
Als niemand het ziet, Matteüs 6:1-4
Het Onze Vader, Matteüs 6:5-15

Actie voor Roemenië (Help Merle, Niek en Jari).
Jari uit groep 8, Niek uit groep 6 en Merle uit groep 4 gaan in de meivakantie met een groep van
40 personen een week naar Roemenië.
Zij gaan dan door middel van diversen activiteiten de Roma gemeenschap ondersteunen die daar
gehuisvest is en van bijna niets rond moet komen. Tijdens het bezoek worden er allerlei sport- en
spelactiviteiten georganiseerd voor de dorpelingen waarbij plezier en gezelligheid voorop staan.
Ook moeten ze de handen flink uit de mouwen steken en gaan Jari, Niek en Merle helpen bij
klussen die gedaan worden. Materialen en gereedschap worden vanuit Nijverdal meegenomen.
Om dit project te ondersteunen hebben Jari, Niek en Merle zelf een statiegeldbonnenactie
opgezet. Van de opbrengst worden materialen en gereedschappen aangeschaft.
Het zou geweldig zijn als de leerlingen en ouders van de Meander deze actie ondersteunen.
Vanaf volgende week staat er in iedere groep een bakje waarin statiegeldbonnetjes kunnen
worden gedaan. Lukt het niet met bonnetjes, dan kunnen lege flessen in een bak gelegd worden in
lokaal 8b. Jari, Niek en Merle zorgen dan zelf voor de verwerking. We hopen d.m.v. deze actie een
mooi bedrag binnen te halen voor het Romaproject in Roemenië.
Alvast ontzettend bedankt namens Jari, Niek en Merle Eshuis

We ‘groeien’.
Juf Gerinda heeft het al in groep 4 verteld en ook de ouders van die
groep zijn op de hoogte, maar toch willen wij ook de overige ouders van
school het fantastische nieuws niet onthouden: Juf Gerinda en haar
man Alfred verwachten in juni een baby! Wij feliciteren hen van harte
met de aanstaande gezinsuitbreiding.
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Acties in het onderwijs.
Volgende week donderdag en vrijdag wordt er geen les gegeven op De Meander. Het team
ondersteunt hiermee de acties die op landelijk niveau worden gevoerd. Over de verschillende
actiepunten heeft u vorige week al een uitvoerige mail ontvangen. Ook in Nijverdal wordt actie
gevoerd en de actie zal waarschijnlijk niet ongemerkt aan de inwoners voorbij gaan. U bent van
harte welkom een deel van de actie bij te wonen en te ondersteunen. Rond 11.00 uur zal er
donderdagmorgen op het raadhuisplein een petitie worden overhandigd aan de burgemeester en
de wethouder van onderwijs in onze gemeente. U hoort dus van ons (i.s.m. andere scholen).

Gefeliciteerd.
Januari

Groep

26

Teus

3

27

Wessel

4

27

Loes

7

31

Finn

8
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Opa- en omadag.
‘Ik wou dat ik nog jong was en dan naar deze school zou gaan’. Zomaar een uitspraak van een
grootouder die gisteren op bezoek was in groep 2. Het was gisteren erg druk in groep 1 en 2. Bijna
50 grootouders hadden zich aangemeld voor de opa- en omadag. Iedereen genoot van de drukte
en de leuke activiteiten, de leerlingen, de grootouders en niet in de laatste plaats de juffen.
Sommige grootouders komen volgend jaar zeker op herhaling.
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Agenda.
29 januari

Schoolschaaktoernooi

30 januari

Onderwijsacties – Geen les op De Meander !!

31 januari

Onderwijsacties – Geen les op De Meander !!

5 februari

GMR-vergadering

5 februari

Schooldamtoernooi

6 februari

Afscheidsborrel juf Hennie de Graaf – 20.00 uur

7 februari

Feestelijk afscheid van juf Hennie de Graaf

7 februari

1e rapport

Schaken.
Yvet, Nathan, Chiel en Jari vertegenwoordigen woensdag. De
Meander tijdens het schoolschaaktoernooi. Ze hebben de afgelopen
weken extra geoefend en speciale schaaklessen gehad van onze
oud-collega meester Wout. We wensen het schaakteam veel succes
woensdag!

Digiborden.
We hadden in bijna alle lokalen al grote touchscreen borden. Deze week zijn ook de lokalen van
de groepen 6 en 8 voorzien van deze prachtige borden. Geen computers meer op het bureau,
maar kleine kastjes achter het digibord. De technologische ontwikkeling gaat onverminderd door.
We zijn blij met deze investering die het onderwijs net iets meer allure geeft. We blijven bij de tijd!

