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Kind op maandag.
Wie kun je vertrouwen?
Koning Achab vertrouwt op de god Baäl, Elia vertrouwt op de God van de Israël. In zijn naam zegt
de profeet dat er droogte zal zijn in het land. Later vraagt Elia een weduwe om hem haar laatste
eten te geven, God zal ervoor zorgen dat zij ook genoeg heeft. Durft zij daarop te vertrouwen?
Leesrooster:
Elia, de man die bij God hoort, 1 Koningen 17:1-6
Elia bij de vrouw in Sarefat, 1 Koningen 17:7-24
Ouderbrief Kind op Maandag.
Beste ouders/verzorgers,
De bijbel vertelt over verschillende koningen die Israël
bestuurd hebben. Na de dood van de grote koning
Salomo kwamen er verschillende koningen die
verkeerde dingen deden. Ze dachten niet meer aan
de Heer en gingen in plaats daarvan andere goden
vereren. De ergste van al deze koningen, zo vertelt
het verhaal, was koning Achab. Over deze koning
gaat het in de verhalen van deze periode. Achab
gelooft in de afgod Baäl, maar de profeet Elia gaat
naar hem toe om hem ervan te overtuigen dat hij
beter op God kan vertrouwen. Er komt een grote
droogte in het land, die Baäl – nota bene de god van
de regen – niet kan verhelpen. Later neemt Elia de proef op de som: Hij nodigt de profeten van
Baäl uit om bij een altaar te komen en daar om vuur te bidden. Die profeten bidden tot Baäl en Elia
bidt tot de Heer, zodat ze kunnen zien welke God vuur geeft. Ook horen de kinderen het verhaal
over Elia in de woestijn en de verschijning van de Eeuwige op de Horeb. Na de hemelvaart van
Elia wordt hij opgevolgd door Elisa, die net als zijn voorganger laat zien wat God voor mensen
doet.
Het thema van dit nummer is: Geloof mij! Het is een overtuigende oproep. De profeten houden hun
geloof niet voor zichzelf, maar willen dat andere mensen gaan delen in hun hoop en vertrouwen.
We hopen dat de kinderen weer inspirerende en betekenisvolle verhalen mogen horen in de klas!

Middagpauze.
We hebben een afspraak op De Meander dat leerlingen die tussen de middag naar huis gaan, niet
voor 12.45 uur welkom zijn op het plein. Tot die tijd is het plein gereserveerd voor de leerlingen die
gebruik maken van de TSO. Vanaf 12.45 uur is er weer toezicht van een leerkracht en kan
iedereen vrij op het plein spelen.
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Formatie.
De afgelopen weken zijn er diverse ontwikkelingen geweest op
formatief gebied. Zoals bekend komt Marijke Wessels na de
zomervakantie niet terug op De Meander. Zij volgt nu een
reïntegratietraject op de Prinses Marijkeschool en gaat daar ook na
de zomervakantie aan het werk. Deze ontwikkeling betekende voor
ons dat we een nieuwe leerkracht mochten benoemen. Na een
officiële procedure is vorige week Gerinda Voortman benoemd als leerkracht op De Meander. We
kennen Gerinda al vanwege haar invalwerk bij ons op school en we zijn blij dat zij na de
zomervakantie lid wordt van ons team.
Vorige week heeft Thomas Poortman bekend gemaakt dat ook hij De Meander gaat verlaten.
Thomas gaat werken in de buurt van Zwolle. Om de open plek van Thomas in te vullen, is
inmiddels een sollicitatieprocedure gestart. We hopen deze volgende week af te ronden.
Aan het eind van het schooljaar vertrekt ook Henriëtte Bosman. Zij gaat genieten van een
welverdiend pensioen. In een volgende Meandert(h)aal krijgt u meer informatie over het afscheid
van onze collega’s

Fotograaf.
De schoolfotograaf heeft toegezegd dat de codes voor het bekijken en bestellen van de gemaakte
foto’s dinsdag beschikbaar komen. Hopelijk lukt dat allemaal.

Schoolreis.
Het is gelukt om de organisatie voor ons uitgestelde schoolreisje rond te
krijgen. Iedereen die spontaan hulp heeft aangeboden, willen wij daarvoor
vriendelijk bedanken.
Maandag 17 juni is het dan hopelijk eindelijk zo ver en gaan we met de
hele school naar het Avonturenpark. De kinderen komen allemaal om 9.15
uur op school. Groep 6 t/m 8 vertrekt om 9.30 uur op de fiets naar
Hellendoorn. Om 9.35 uur vertrekken ook de groepen 1 t/m 5 met auto’s.
De kinderen mogen drinken en een tussendoortje meenemen. Er is ook de mogelijkheid om in het
park bij de verzamelplek van De Meander voldoende ranja en een versnapering te pakken. Tussen
de middag krijgen de kinderen een frietje met een snack. Aan het eind van de middag krijgt
iedereen nog een ijsje.
De leerlingen van groep 1 t/m 5 zijn om 15.45 uur weer terug bij school. De leerlingen van groep 6
t/m 8 blijven totdat het park sluit en zullen om ongeveer 17.30 uur weer bij school terug zijn.

Gefeliciteerd.
Juni

Groep

7

Levi

5

8

Mahmoud

4

14

Lott

3

15

Femm

1

Jaargang 5 - nummer 33 – 7 juni 2019

Korfbal.
Team De Meander A2 is twee weken geleden schoolkorfbalkampioen van de gemeente
Hellendoorn geworden. Na een spannende finale mochten zij de beker in ontvangst nemen.
Het team en begeleiders hebben natuurlijk een flink compliment verdiend. Door dit resultaat mag
het team deelnemen aan het districtskampioenschap in Almelo op 22 juni. De samenstelling van
het team zal enigszins wijzigen ivm. deelname aan de Reggesurvival door sommige spelers.
Vervelend als je moet kiezen tussen twee zulke leuke activiteiten. Het team wensen we alvast veel
succes op 22 juni !!!!!!!

Hoera !!!!!!
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Agenda.
7 juni

Studiedag – Leerlingen zijn vrij.

9 juni

1e Pinksterdag

10 juni

2e Pinksterdag ( leerlingen zijn vrij)

13 juni

Gezamenlijke OR/MR-vergadering

13 juni

Duolezen

15 juni

Roefeldag

16 juni

Vaderdag

17 juni

Schoolreis
18 t/m 21 juni avondvierdaagse

22 juni

Reggesurvival

22 juni

Districtskampioenschap schoolkorfbal Almelo

25 juni

Schoolschoonmaak

