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Kind op maandag.
Als het donker wordt
Als het donker wordt, vragen de leerlingen zich af waar ze eten kunnen kopen voor de vele
mensen die bij hen zijn. Jezus vertrouwt op God – dat is meer dan genoeg. Later in de nacht komt
hij over het water naar de leerlingen toe. Petrus weet dat
Jezus de Messias is. Jezus vertelt dat het donker zal worden,
dat hij moeilijke dingen zal meemaken.
Leesrooster:
Vijf broden en twee vissen, Matteüs 14:13-21
Jezus loopt over het water, Matteüs 14:22-33
Petrus weet wie Jezus is, Matteüs 16:13-20

Project ‘75 jaar vrijheid’
Maandag zijn we gestart met het project 75 jaar vrijheid. In het bijzijn van alle leerlingen,
belangstellende ouders en enkele buren werd het bevrijdingsvuur ontstoken door buurman Gerard
ter Avest. De kinderen zongen daarna het lied Vrijheid waarbij ook nog vrolijk gedanst werd. In de
school wordt langzamerhand zichtbaar dat we met dit project bezig zijn. Werkstukken,
inspiratietafels, vlaggen, enz. sieren de lokalen en gangen. Maandagmiddag gaan we met de hele
school vrije vogels maken. De leerlingen
is gevraagd hiervoor extra versierspullen
mee te nemen.
Mocht u willen assisteren, dan bent u
vanaf 13.00 uur van harte welkom in de
school.
In de bijlage bij deze Meandert(h)aal
ontvangt u nog een overzicht van alle
activiteiten die er in onze gemeente
gehouden worden in het kader van 75
jaar vrijheid.
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NL-doet/Meander-doet.
Volgende week vrijdag zijn onze leerlingen actief in het kader van NL-doet. De grootste
vrijwilligersorganisatie van Nederland. Er wordt ondersteuning verleend bij verschillende instanties.
Iedere groep zet zich in en zal ergens in Nijverdal aan het werk zijn. Door het interne protocol van
het Prins Claushuis om Corona-besmetting te voorkomen, gaat helaas het bezoek van groep 1-2
aan het Prins Claushuis niet door. We hopen dat onze leerlingen later in dit schooljaar nog wel iets
kunnen betekenen voor de bewoners van het Prins Claushuis.
Hieronder ziet u waar de verschillende groepen heen gaan.
Groep 3/4
Groep 5
Groep 6
Groep 7

Groep 8

Beide groepen gaan samen cupcakes maken en uitdelen in de buurt.
Deze groep zorgt ervoor dat de wijk rondom school er weer opgeruimd uitziet.
Ism wijkcentrum ‘Groot Lochter’ worden er klusjes uitgevoerd in de wijk.
Een groep leerlingen assisteert bij klussen op de Kinderboerderij.
Een deel van de groep gaat aan het werk in het Eversbergbos en worden hierbij
ondersteund door vrijwilligers van Overijssels Landschap.
De overige leerlingen van groep 7 assisteren die ochtend de medewerkers van DAC De
Burg.
Enkele leerlingen helpen deze ochtend in de winkel van Hebbedingen.
De meeste leerlingen van groep 8 hebben een flinke klus op de Sallandse Heuvelrug. Zij
gaan daar boompjes zagen.

Circus Reggesteyn.
Op donderdag 12 maart gaat groep 6 de gehele dag
naar Reggesteyn. Ze gaan daar workshops volgen en
vervolgens een circusshow in elkaar te zetten die ze
's avonds aan de ouders laten zien. Dit project van
Reggesteyn wordt georganiseerd door de leerlingen die
een profielkeuze maken voor Sport en Bewegen. Wij
wensen groep 6 heel veel plezier, het wordt vast en
zeker een heel leuke dag!
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Goede doelen.
De lege flessen actie die is opgezet door Jari, Niek en Merle loopt naar wens. De actie heeft al
ruim € 55,00 opgeleverd. Sommige leerlingen hebben zelfs flessen opgehaald in de wijk en actieve
groepen hebben per leerling een fles ingeleverd. Allemaal voor het goede doel van Jari, Niek en
Merle, fantastisch. Deze flessenactie loopt nog tot Pasen.
De komende periode sparen we met het opgehaalde goede doelengeld
voor de Stichting Nijverdal helpt Nusfalau. Deze stichting bestaat al
sinds 1994. Afgelopen jaar is een groep jongeren uit Nijverdal naar
Nusfalau geweest om zich daar in te zetten voor de plaatselijke
bevolking. Die groep jongeren bestond voor een gedeelte uit oudleerlingen van de Meander. Binnenkort komen deze oud-leerlingen iets vertellen op school over
het werk wat ze daar verricht hebben. Komende zomer gaat er weer een groep naar Roemenië en
we willen dit goede werk graag ondersteunen.
Op vrijdag kan er steeds geld gegeven worden voor de goede doelen die wij ondersteunen.
Voor verdere informatie kunt u terecht op de volgende site:

( http://www.nijverdalhelptnusfalau.nl/index.html)

Gefeliciteerd.
Maart

Groep

8

Rosalie J

7

9

Sill

1/2

Techniekdag.
A.s. dinsdag 10 maart gaan de leerlingen van groep 8 op bezoek bij
Metal. Ze krijgen daar allerlei informatie over dit bedrijf en hoe
techniek ingezet wordt. De leerlingen mogen ook zelf iets maken,
deze keer is dat een helikopter met een zonnecel. De ouders worden
uitgenodigd om 's avonds met hun zoon of dochter het bedrijf te
bezoeken. Altijd de moeite waard om in een mooi bedrijf rond te kijken. Het werkstuk van het kind
kan opgehaald worden en er wordt informatie gegeven over het bedrijf. Wij wensen de leerlingen
van groep 8 een heel interessante en leerzame dag toe.
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Verder samenwerking Columbus Junior.
De komst van de BSO ( Columbus Junior) in onze school heeft ons goed gedaan. Leerlingen die
na schooltijd gebruik maken van de BSO kunnen in
hun eigen vertrouwde schoolomgeving gebruik maken
van deze faciliteiten. Na schooltijd is er leven in de
brouwerij bijgekomen en wij weten dat kinderen het fijn
vinden om naar de BSO te gaan. We hebben steeds
vaker overleg met de leiding en we leren elkaar
daardoor ook steeds beter kennen. Er zijn plannen
gemaakt om samen activiteiten te organiseren voor
onze kinderen.
Afgelopen woensdagmiddag is er een intentieverklaring
tot verdere samenwerking getekend door Maud
Berendsen, bestuurder van Stichting ‘Ieder kind telt’ en
Sebastiaan Dekkers, directeur-eigenaar van Columbus
Junior.

Agenda.
10 maart

Nijverdalse Techniekdag – groep 8.

11 maart

Biddag

13 maart

NL-doet / Meander-doet

Reminder!
Denkt u aan de opgave voor hulp als klaar-over bij de verkeersgroep !!!!!!!!!!!!!!!
We zoeken ook nog steeds personen die wil helpen bij de TSO.
U kunt zich aanmelden in antwoord op deze mail !!!!!!!!!

Koningsspelen.
In de bijlage vindt u een brief met informatie over de koningsspelen op 17 april. U kunt zich ook
aanmelden om bij deze leuke activiteit te helpen.

