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Kind op maandag.
Wat heb je nodig?
Maak je geen zorgen, zegt Jezus. Neem een voorbeeld aan de vogels in de lucht en de bloemen
op het veld. Ze maken zich geen zorgen, God zorgt voor
hen. In het tweede verhaal van deze week vertelt Jezus:
Als je luistert naar mijn woorden, lijk je op een man die
zijn huis bouwt op een rots. In het derde verhaal komt
een legerhoofdman naar Jezus. Hij heeft hem nodig om
zijn zieke knecht te genezen.
Leesrooster:
Wees niet bezorgd, Matteüs 6:25-34
Het huis op de rots, Matteüs 7:24-27
De zieke knecht, Matteüs 8:5-13

Actie voor Roemenië (Help Merle, Niek en Jari).
De statiegeldbonnenactie en statiegeldflessenactie is opgestart. In iedere klas staat een bakje
waar de bonnen in gestopt kunnen worden. In lokaal 8b staat een groot groen krat voor de lege
plastic flessen. Deze actie wordt gehouden ter ondersteuning van een werkproject in Roemenië.
Onze leerlingen Merle, Niek en Jari zetten zich daar in de meivakantie persoonlijk in voor de
Roma-kinderen. Hopelijk kunnen we als school een mooi bedrag meegeven!!

Schaken.
Yvet, Nathan, Chiel en Jari uit groep 8 hebben woensdag een fantastische prestatie geleverd
tijdens het schoolschaaktoernooi van de gemeente Hellendoorn. Na verschillende spannende
partijen werd om 16.30 bekend gemaakt dat het schaakteam op de derde plaats was geëindigd.
Volgens ons de beste prestatie ooit van een Meanderteam. We feliciteren de teamleden van harte.
De coach/trainer van het team, (groot)meester Wout Obbink, heeft veel gedaan aan de
ontwikkeling van de spelstrategieën. De schaakessen hebben, gezien het resultaat, veel effect
gehad. Ook meester Wout willen we hartelijk bedanken voor zijn inzet.
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Afscheid juf Hennie de Graaf.
Juf Hennie de Graaf gaat per 1 februari 2020 met (vervroegd) pensioen na meer dan 45 jaren in
het onderwijs te hebben gewerkt.
Hennie heeft een mooie onderwijs-carrière doorgemaakt. Begonnen als kleuterjuf, werd zij al snel
hoofdleidster op de Flierfluiter in Nijverdal, daarna werd zij leerkracht basisonderwijs en vervolgens
heeft ze vele jaren gewerkt als directielid van de Prins Clausschool. In de laatste onderwijsperiode
wilde Hennie graag weer terug naar de basis van het vak en was zij werkzaam als juf in de
onderbouw van de Meander.
Vele Nijverdalse kinderen hebben mede door juf Hennie leren lezen, schrijven en rekenen. Ook
heeft Hennie altijd veel aandacht gehad voor de sociaal emotionele ontwikkeling van haar
leerlingen. In haar onderwijsjaren heeft Hennie honderden kinderen mogen begeleiden in hun
ontwikkeling. In Nijverdal is zij dan ook een geliefde en bekende verschijning.
Hennie de Graaf heeft in haar vele onderwijsjaren diverse stromen van onderwijsveranderingen en
- vernieuwingen meegemaakt. Zij had het lef om steeds weer een ‘nieuw avontuur’ aan te gaan,
zoals zij het zelf noemde. Daarvoor zijn creativiteit, flexibiliteit en doorzettingsvermogen nodig;
eigenschappen en vaardigheden waarover Hennie zeker beschikt.
De eigenlijk drijfveer waardoor Hennie zo lang en zo enthousiast in het onderwijs heeft kunnen
werken, ligt in haar grote motivatie voor dit mooie vak en in haar enorme betrokkenheid en liefde
voor de kinderen. Zo is zij vanuit een groot (onderwijs-)hart van bijzonder grote betekenis
geworden voor de ontwikkeling van vele mensen. Ze
heeft zo bijgedragen aan vele aardige, waardige en
vaardige (jonge) mensen in Nijverdal.
Ook als collega is Hennie steeds een inspirerend
teamlid geweest met een grote vakkennis en ervaring.
Ze deelde haar kwaliteiten graag met haar collega’s.
Ondanks haar vele dienstjaren is ze de collega’s ook
blijven verrassen door haar bijzondere houding,
originaliteit en inzet!
Wij willen Hennie hierbij dan ook namens alle ouders,
(oud-)leerlingen en teamleden heel hartelijk bedanken
voor de manier waarop zij onze juf en collega was!

Wilt u Hennie persoonlijk groeten dan bent u hierbij (nogmaals) uitgenodigd op donderdagavond
6 februari a.s. vanaf 20.00 uur op de Meander.
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Acties in het onderwijs.
Gisteren heeft onderwijzend Nijverdal van zich laten horen tijdens de landelijke staking. In de
Prinses Marijkeschool was een manifestatie georganiseerd met diverse workshops waarbij een
groot beroep op ieders creativiteit werd gedaan. Rond 11.00 uur werd een petitie overhandigd aan
de burgemeester en de wethouder van onderwijs in het Huis van Cultuur en Bestuur. Hopelijk
hebben de acties effect gehad en wordt er gehoor gegeven aan de eisen van de stakers. We
wachten af……………..
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Kennismaking met sport.
Bij kennismaken met sporten kunnen kinderen vanuit de gemeente Hellendoorn zich aanmelden
voor verschillende sport cursussen.
Op deze manier kunnen kinderen in aanraking komen met verschillende sporten en hebben zij de
mogelijkheid om te bewegen.
Voor dit project hebben zich tot op dit moment 29 leerlingen aangemeld van de Meander. Het
totaal aantal aanmeldingen staat nu op 325. Aanmelden kan nog steeds !!
Ga naar de site kennismakenmetsporten.nl en geef de voorkeuren aan.

Agenda.
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

14 februari

Studiedag – Leerlingen zijn vrij !!!
Voorjaarsvakantie van 15 februari t/m 23 februari

19 februari

Scholen Basketbaltoernooi

