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Kind op maandag.
Babbelstad
De nakomelingen van Noach verspreiden zich over de aarde. In
Babel besluiten ze een toren te bouwen, zo hoog als de hemel.
Maar het gaat mis: Mensen verliezen het contact met elkaar, ze
begrijpen elkaar niet meer. Babel wordt een babbelstad waar
iedereen praat maar niemand een ander verstaat.
Leesrooster:
Sem, Cham en Jafet, Genesis 9:18-29
Een familie wordt een volk, Genesis 10:1-32
De toren van Babel, Genesis 11

Bezoek van de onderwijsinspectie.
Op dinsdag 1 oktober a.s. brengt de onderwijsinspectie een bezoek
aan de Meander. Tijdens dit bezoek gaan twee inspecteurs de
lessen in een aantal groepen bekijken en met alle geledingen van
de school in gesprek (directie, team, ouders en leerlingen), om een
goed beeld te krijgen van onze school. Dit bezoek is voor ons
tevens een mooie gelegenheid om aan de onderwijsinspectie te
laten zien wat we doen, hoe we dit georganiseerd hebben en hoe
enthousiast we hier samenwerken!

Chocolade challenge.
De groepen 7 en 8 hebben een bezoek gebracht aan de
Chocolade Challenge in de bibliotheek.
Deze challenge zette de leerlingen aan om na te denken over
automatiseren en programmeren.
Ze kregen de opdracht om mbv. een machine M&M’s te sorteren
op kleur. Bij een andere opdracht leerden ze hoe een mini-robot
geprogrammeerd moest worden dmv. kleurcodes. Al met al een
mooie manier om onze leerlingen verder kennis te laten maken
met nieuwe ontwikkelingen in de techniek.
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Schoolhockey Fungames.
De komende week doet een combinatieteam van groep 7-8 mee aan
de SHFG. De wedstrijden zijn op donderdag- en vrijdagavond tussen
17.00 uur en 19.30 uur. De finales zijn op vrijdagavond. Het
programma is nog niet binnen, maar kan waarschijnlijk vanaf morgen
op de site van HCHN worden gevonden. We wensen speelsters en
begeleiding heel veel plezier.
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Agenda.
1 oktober

GMR-vergadering.

1 oktober

Schrijversfestival – groep 6.

1 oktober

Inspectiebezoek.

2 oktober

3 oktober

Start Kinderboekenweek.
Thema: Reis mee!
Swim2Play groep 2 en 8 – Aanvang les: 10.55 – Leerlingen zijn
12.15 uur bij school terug en eten gezamenlijk in de klas.
Schoolhockey Fungames.

4 oktober

Lieveheersbeestjesdag.

4 oktober

Schoolhockey Fungames.

9 oktober

10 oktober

Studiedag Stichting IKT.
Alle leerlingen zijn vrij !
Swim2Play groep 1 en 7 – Aanvang les: 10.55 – Leerlingen zijn
12.15 uur bij school terug en eten gezamenlijk in de klas.
Voorlezen in groep 4 ivm Week van de duurzaamheid.

11 oktober

Einde van de Kinderboekenweek

3 oktober

10 oktober
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Overige berichten.

