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Kind op Maandag.
Thema: We beginnen opnieuw.
Het lijkt alsof de schepping opnieuw begint: de donkere
wolken verdwijnen, het water zakt. God begint opnieuw met
Noach en alle dieren in de ark.
Leesrooster:
God is Noach niet vergeten, Genesis 8:1-14
Een nieuw begin, Genesis 8:15 - 9:7
De regenboog, Genesis 9:8-17

Informatieavond.
De informatieavond van afgelopen woensdag is goed bezocht. We hebben gemerkt dat veel
ouders belangstelling hebben voor de plannen van school en het onderwijs dat gegeven wordt in
de groepen van hun kind(eren). Samen zorgen we voor goed
onderwijs, waardoor onze leerlingen zich optimaal kunnen
ontwikkelen. Er staan veel gezamenlijke activiteiten gepland voor
dit schooljaar. De komende weken worden de startgesprekken
gehouden met leerling en ouders. De leerlingen kunnen hun
doelen, sterke eigenschappen en hulpvraag duidelijk maken aan
de leerkracht. Het worden vast weer zinvolle leuke gesprekken.
Tijdens het startgesprek wordt ook het communicatieplan
oudercontacten 3.0 met de leerkracht voor dit schooljaar vastgesteld.

Bevrijdingskaravaan.
Vanmorgen kwam koningin Wilhelmina een bezoek brengen
aan De Meander. Zij werd gebracht door een legervoertuig uit
de Tweede Wereldoorlog voorafgegaan door twee vrolijke
fietsers die de bevrijding vierden.
De leerlingen stonden allemaal opgesteld in de tuin van school
en zwaaiden enthousiast met hun vlaggetjes. Er werd ook
aandachtig geluisterd naar het bericht over de bevrijding dat
werd voorgelezen door hare majesteit. De koningin
overhandigde een fraai lespakket aan twee leerlingen die
vandaag hun verjaardag vieren, nl. Nola en Liv.
Aan het eind zongen en dansten de leerlingen gezamenlijk met
de gasten het vrolijke lied over vrijheid.
Hiermee zijn de activiteiten van 75 jaar bevrijding van start
gegaan. De grote finale zal zijn in de feestweek tijdens de
meivakantie 2020.
Via onderstaande link kunt u nog meer foto’s en filmpjes bewonderen.
https://photos.app.goo.gl/Y6keb6S8MPmLzGFZ7
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Ouderbijdrage.
Zoals u in de kalender heeft kunnen lezen, is het bedrag van de vrijwillige ouderbijdrage
vastgesteld op € 20,00. Instroomleerlingen betalen € 2,00 per maand.
Uit het potje van de ouderbijdrage betalen wij allerlei zaken die niet uit de reguliere vergoeding per
leerling worden vergoed. Wij verzoeken u dit bedrag over te maken op de rekening van school
IBAN: NL31RABO0327354127. Graag onder vermelding van de naam van uw kind(eren). Wij
bedanken u alvast voor uw bijdrage.

Fietscross.
Leuke foto’s, spontane reacties en uitslagen om trots op te zijn. Kortom
de fietscrosswedstrijden zijn zeer succesvol verlopen. Twee avonden
spannende wedstrijden en prijzen die uitgereikt werden door
topwielrenner Jeffrey Hoogland. De 19 coureurs van de Meander
behaalden een mooie vijfde plaats. Sil ( groep 2 ) werd zelfs winnaar in
zijn klasse. De coaches voor volgend jaar zijn al weer gecontracteerd en
kunnen niet wachten……………..

Gefeliciteerd.

September

Groep

20

Liv

5

20

Nola

2

24

Jurre

5
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Agenda.
22 september

Cityrun.

23 september
23 september

Swim2Play groep 2 en 8 – Aanvang les: 10.55 – Leerlingen zijn
12.15 uur bij school terug en eten gezamenlijk in de klas.
MR-vergadering.

23 september

OR-vergadering.

25 september

Start kinderpostzegelactie.

1 oktober

GMR-vergadering.

1 oktober

Schrijversfestival – groep 6.

2 oktober

Start Kinderboekenweek – Thema: Reis mee !

3 oktober

Schoolhockey Fungames.

4 oktober

Schoolhockey Fungames.

4 oktober

Lieveheersbeestjesdag.

Volleybal.

Leerlingen kunnen zich aanmelden in hun eigen groep.

