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Kind op maandag.
Dit is geen droom
In de verhalen van deze week gebeuren onwerkelijke dingen.
Jezus vertelt zijn leerlingen dat ze de komst van de Mensenzoon
zullen meemaken. Op een berg verschijnen Mozes en Elia aan
hem. En Petrus moet een vis gaan vangen waar een munt in zit.
Het lijkt soms wel een droom, maar dat is het niet: Dit is Gods
werkelijkheid.
Leesrooster:
Petrus begrijpt het niet, Matteüs 16:21-28
De verheerlijking op de berg, Matteüs 17:1-13
De vis met de munt, Matteüs 17:24-27

Coronavirus.
Vanmorgen hebben we met bijna alle leerlingen de lessen kunnen geven die we iedere vrijdag in
de planning opnemen. Enkele ouders belden vanmorgen al vroeg, omdat hun kinderen lichte
verkoudheidsklachten vertoonden. Om alle risico’s te vermijden, hebben zij hun kinderen thuis
gehouden.
Gelukkig is het de afgelopen week gelukt om, ondanks uitval, toch alle groepen te bemensen. We
zijn de collega’s zeer erkentelijk die de open gevallen plaatsen hebben ingevuld. Na de
persconferentie van gisteren is er een run ontstaan op het Mobiliteitscentrum dat de invallers regelt
voor de scholen in de omgeving. Invallers zijn er dus niet meer of bijna niet meer. Wij zullen ons
uiterste best doen om bij ziekte van een collega de leerlingen op te vangen en les te geven. Er kan
echter een moment aanbreken waarop dit niet meer kan en we groepen naar huis moeten sturen.
Voor u als ouder is het verstandig om, uit voorzorg, alvast afspraken te maken over opvang van uw
kinderen voor het geval wij de leerlingen niet kunnen opvangen. Normaal gesproken lukt het ons
om op de eerste dag bij ziekte van een collega de leerlingen op te vangen, maar in deze
uitzonderlijke situatie is dat wellicht niet mogelijk. Mocht zich een dergelijke situatie voordoen, dan
informeren wij u zo snel mogelijk.
Door de uitbraak van het Coronavirus zijn alle buitenschoolse activiteiten voorlopig afgelast. Ook
de herdenking van het bombardement op Nijverdal op zondag 22 maart gaat niet door. Leerlingen
van groep 7 en 8 zouden hieraan deelnemen. De herdenking wordt verderop in het jaar opnieuw
gepland.
Mochten de landelijke richtlijnen wijzigen en dit invloed hebben op het onderwijs aan
basisschoolleerlingen, dan wordt u zo snel mogelijk geïnformeerd over de gevolgen hiervan voor
het lesgeven op de Meander. De leerlingen hebben allemaal hun eigen inlogcodes waarmee ze,
mocht dit nodig zijn, thuis hun lessen kunnen maken. Volgens de reguliere
weektaak kunnen ze dan hun lessen maken die op afstand door de
juf/meester gevolgd en gecorrigeerd kunnen worden. Zo kunnen we op de
Meander onderwijs op afstand geven. Best een interessante uitdaging,
maar niet in deze omstandigheden natuurlijk.
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Project ‘75 jaar vrijheid’
Het project is in volle gang. Afgelopen maandag
zijn er door alle leerlingen vrije vogels gemaakt.
Het was fantastisch om te zien hoe ieder kind op
eigen wijze vorm gaf aan de vogel.
Er waren (groot)ouders die bij deze creamiddag
hebben geholpen en de leerlingen van groep 8
werkten samen met hun maatje uit groep 2 aan
de vrije vogels.
Enkele geplande activiteiten moeten helaas
geschrapt worden, waardoor het project wel een
beetje van haar glans verliest. Hopelijk lukt het
om deze activiteiten over enkele weken alsnog
nog uit te voeren. Voor de leerlingen is dit geen
belemmering, zij gaan enthousiast door met de
opdrachten alsof er niets aan de hand is en dat is
in de lokalen ook duidelijk zichtbaar.

Biddag.
Afgelopen woensdag is er in de groepen aandacht besteed aan biddag. De
leerlingen uit groep 4 hebben hier op een creatieve manier invulling aan
gegeven.
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Circusproject Reggesteyn.
Helaas werd de voorstelling gisteravond gecanceld, maar de voorbereiding was heel uitdagend en
leuk. Hieronder ziet u enkele actiefoto’s van groep 6 tijdens het circusproject bij Reggesteyn.

Gefeliciteerd.
Maart

Groep

17

Duuk

3

17

Sofieke

5

18

Mitch

6
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Agenda.
18 maart

Duolezen

Overige berichten.

