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Kind op maandag.
Wil je nog meer?
Koning Achab heeft bijna alles, maar wil toch nog meer.
Door een list van Izebel krijgt hij de wijngaard van Nabot te
pakken, maar Elia spreekt hem namens God aan op zijn
gedrag. Later horen we dat Elia’s opvolger Elisa dubbel wil
delen in zijn geest. Wil hij nog meer?
Leesrooster:
De wijngaard van Nabot, 1 Koningen 21:1-16
Elia gaat naar Achab, 1 Koningen 21:17-29
Elia gaat naar de hemel, 2 Koningen 2:1-18

Groepsverdeling.
Het is ieder jaar weer een heel gepuzzel om de groepsverdeling rond te krijgen. Als er nieuwe
leerkrachten in het team komen, vraagt dat extra overleg. Soms moet je dan wachten op uitslagen
van toetsen, voordat er definitieve beslissingen kunnen worden genomen.
Vorige week vrijdag kreeg juf Pien Keizer te horen dat ze geslaagd was voor haar rekentoets. Een
felicitatie meer dan waard. Voor de Meander was dat ook een positief bericht. Pien is nu een
volledig bevoegde leraar en dat houdt in dat we haar mogen benoemen in de vacature die is
ontstaan door het vertrek van meester Thomas. Wij als team zijn blij dat Pien onderdeel gaat
uitmaken van ons team. We hopen op een goede en prettige samenwerking.
De groepsverdeling in grote lijnen. Er zijn nog enkele nuances te plaatsen, maar het voert te ver
om deze hier uit te leggen.
Groep 1 –
Groep 2 Groep 3 -

Groep 4 Groep 5 Groep 6Groep 7Groep 8-

Juf Alexandra ( maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag)
Juf Karin ( donderdag en vrijdag)
Juf Inge ( maandag, dinsdag, woensdag )
Juf Hendrien ( donderdag en vrijdag)
Juf Hennie ( maandag, dinsdag, woensdag en donderdag )
Bij afwezigheid van juf Hennie na de zomervakantie zal juf Heleen op deze dagen
waarnemen.
Juf Elly ( vrijdag)
Juf Gerinda ( de hele week )
Juf Pien ( maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag)
Juf Hendrien ( woensdag)
Juf Marjan ( maandag, dinsdag, woensdag )
Juf Carolien ( donderdag en vrijdag)
Juf Anja ( maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag )
Juf Pien ( woensdag )
Juf Jolanda ( dinsdag, woensdag en donderdag )
Meester Gerrit ( maandag en vrijdag)
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Afscheid.
Donderdag 11 juli wordt er afscheid genomen van juf Henriëtte.
’s Morgens is er eerst een bijeenkomst met alle leerlingen op
het leerplein. Daarna zal er in alle groepen gebouwd en
geknutseld worden met bamboestokken onder leiding van Dolf
Moed. Deze workshop wordt de leerlingen aangeboden door juf
Henriëtte. Dit programma duurt tot ongeveer half één, waarna
de leerlingen op het plein gezamenlijk zullen lunchen. De OR
zorgt voor de lunch. Na deze pauze wordt het programma in de
klas voortgezet met het kijken naar een film. Het zal een
feestelijke dag worden.
Om kwart over drie hebt u de gelegenheid om de werkstukken in de groepen te bekijken. Tevens
worden de ouders dan in de gelegenheid gesteld om afscheid te nemen van juf Henriëtte
Enkele weken heeft u kunnen lezen dat meester Thomas op zoek ging naar een nieuwe baan in
de omgeving van Zwolle. Dat is gelukt, want vandaag heeft hij te horen gekregen dat hij volgend
jaar kan komen werken op de Marnixschool in Kampen. We willen meester Thomas feliciteren met
deze nieuwe aanstelling en wensen hem veel succes op de nieuwe school.

Avondvierdaagse.
Het was een groot feest afgelopen vrijdagavond in Nijverdal. De laatste kilometers van de
avondvierdaagse in optocht door de straten van ons dorp. Een kleurrijk lint door ons mooi
gerenoveerde centrum. De leerlingen en ouders van de Meander waren met velen aanwezig. Op
de foto’s hieronder ziet u nog een mooie weergave van de laatste avond.
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Fietstocht en BBQ.
De aanmelding via de link in de Meandert(h)aal is goed verlopen. Er hebben zich veel ouders
aangemeld voor de fietstocht met aansluitende barbecue. Als bijlage bij deze nieuwsbrief vindt u
de indeling voor de ouders die assistentie verlenen tijdens deze feestelijke avond.

Gefeliciteerd.
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TSO.
De TSO heeft de organisatie voor het overblijven voor komend schooljaar nog niet rond. Men zoekt
nog begeleiding voor de maandag en de dinsdag. Voor hulp bij de TSO ontvangt u een
vrijwilligersbijdrage. Heeft u belangstelling dan kun u zich melden bij de coördinator van de TSO
Sabine Broekman. Haar telefoonnummer is 0638104001.

iPad Mini.
Er zijn nog 10 iPad Mini’s ter overname beschikbaar. Voor € 75,- kunt u een iPad Mini kopen die
de afgelopen 3 jaar is gebruikt tijdens de lessen Gynzy. Heeft u belangstelling, dan kunt u dit
doorgeven aan juf Carolien via haar e-mailadres : ict@meander-ikt.nl .

Schoolshirts.
Nog niet alle shirts zijn ingeleverd. Bent u het vergeten, dan graag de komende week verzorgen.
Wij kunnen de tassen met shirts dan voor de vakantie opruimen.
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Agenda.
2 juli

Schoolschoonmaak ( nieuwe datum !!!)

4 juli

5 juli

Rapport 2 ( week verschoven)
gesprekken nav. het rapport kunnen daarna worden
afgesproken !!
Wisselochtend

5 juli

Fietstocht / BBQ

9 juli

Afscheidsmusical groep 8

11 juli

Feestelijke afscheidsdag juf Henriëtte

12 juli

Laatste schoolochtend – Vossenjacht – 10.45 uur vrij
Zomervakantie van 15 juli – 23 augustus

Overige mededelingen.
OPROEP: Kleding maken voor 75 jaar vrijheid
Voor diverse activiteiten rondom 75 jaar vrijheid in 2019-2020 worden figuranten ingezet. Ook is het de
bedoeling dat kinderen meedoen aan optochten, figureren in het burgerleven van WO2 en mogelijk een
theaterstuk. Hiervoor moet kleding gemaakt worden. Eenvoudige patronen zijn er al. Wie wil meedoen aan
het maken van kleding uit de jaren ’40?
Opgave bij Marianne Poppe: hellendoornbevrijd@outlook.com

