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Kind op maandag.
Waar ga je heen?
Abram wordt door God geroepen. Hij gaat weg uit zijn land, weg uit
zijn familie, op reis naar een toekomst die God hem zal wijzen. In
het tweede verhaal horen we over Abram en zijn neef Lot. Ze gaan
elk op een eigen plek wonen en Lot mag kiezen. Hij kiest het land
dat hem het mooist lijkt.
Leesrooster:
Abram wordt geroepen, Genesis 12:1-9
Abram naar Egypte, Genesis 12:10-20
Lot mag kiezen, Genesis 13:1-18

Inspectiebezoek.
Afgelopen dinsdag hebben wij, zoals u weet, bezoek gehad van de onderwijsinspectie. We kunnen
terugkijken op een interessante en succesvolle dag. De beide inspecteurs hebben ons
complimenten gegeven voor de doorgaande lijn die zichtbaar is in het didactisch handelen van de
leerkrachten door de hele school. Zij zien dat de leerlingen mede daardoor betrokken en
doelgericht aan het leren zijn. Het onderwijs wordt op een kwalitatieve en vernieuwende manier
vorm gegeven.
De samenwerking met ouders, peuterspeelzalen, kinderopvang, voortgezet onderwijs,
samenwerkingsverband, andere scholen, enz. vinden zij goed functioneren.
De manier waarop de ontwikkeling van de leerlingen wordt gevolgd en de onderwijsresultaten
worden geanalyseerd om te gebruiken het onderwijs nog verder te verbeteren wordt ook
voldoende gewaardeerd.
Dit inspectiebezoek van afgelopen week heeft ons de bevestiging gegeven dat we met onze visie
en de manier van werken op de juiste weg zijn en we zijn dan ook trots op onze school!
Hierbij willen wij allen die een bijdrage leveren aan de kwaliteit van het onderwijs op de Meander
hartelijk bedanken voor de inzet daartoe. Met name willen we hier de ouders noemen die op
velerlei wijze bereid zijn het onderwijs op de Meander te ondersteunen!
We willen ons echter continue blijven verbeteren. Op
woensdag 9 oktober a.s. hebben we een studiedag met alle
scholen van onze stichting ‘Ieder kind telt’. Deze dag heeft als
thema 'continuous improvement' en sluit naadloos aan op
onze manier van werken. De leerlingen van de Meander zijn
deze woensdag vrij!
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Schoolhockey Fungames.
De eerste avond van de SHFG is prima verlopen. Het team van
De Meander heeft veel plezier gehad en bovendien alle
gespeelde wedstrijden gewonnen. Een geweldige prestatie.
Hopelijk kan vanmiddag het toernooi verder gespeeld worden
en wordt het niet afgelast vanwege het slechte weer.

Lieveheersbeestjesdag.
Na de pauze was het vandaag tijd voor een leuk spellencircuit
ivm. Lieveheersbeestjesdag. Helaas kon deze activiteit niet op
het schoolplein gehouden worden. Door grote plassen op het
plein en de overvloedige regen werden de spelletjes in school
georganiseerd. Dat mocht zeker de pret niet drukken, want de
leerlingen hebben genoten van het lieveheersbeestjesspel. Spelletjes die je samen speelt met je
groepje van 8 leerlingen , perfect begeleid door de groepsleider uit groep 8.
De zoektocht naar de verschillende spelletjes in school zorgde voor een gezellige drukte in de
gangen en op de leerpleinen.

Sparen voor de schoolbieb.
Sparen voor de schoolbieb is een fantastische mogelijkheid om
onze schoolbibliotheek uit te breiden. In samenwerking met
onze ouders kunnen kassabonnen van kinderboeken, gekocht
bij de lokale Bruna-winkel, tijdens de Kinderboekenweek
worden gespaard. Het gaat om kassabonnen van transacties in
de periode van 2 t/m 13 oktober. De kassabonnen kunnen
afgeven worden bij de leerkracht van uw kind.
Wij leveren deze kassabonnen weer in bij de Bruna-winkel en
mogen dan voor 20% van het totaalbedrag kinderboeken
uitzoeken. Op de site bruna.nl/schoolbieb kunt u meer over
deze actie lezen.

Gefeliciteerd.
Oktober

Groep

4

Nova

6

4

Meike

1

7

Siem

2

8

Suus

8

11

Daniël

3

11

Florian

5

11

Femke

3
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Jorn wint mooie prijs.
Jorn Witteveen heeft vorige week een verrassingspakket ontvangen van wethouder Willem
Joosten. Hij had deze prijs gewonnen, omdat hij zich als eerste had aangemeld bij het project
‘Kennismaking met sport’. Jorn heeft zich aangemeld voor de voetbaltraining bij De Zweef.
Ook andere leerlingen kunnen nog een prijs winnen als ze zich als 25e in rij aanmelden bij een
sport. Jorn heeft de buit al binnen en geniet van zijn wekelijkse training.

Krentenbaard.
In de onderbouw is krentenbaard geconstateerd. In de bijlage bij deze nieuwsbrief vindt u verdere
informatie over deze besmettelijke ziekte.

Typeles.
Gisteren is de informatiebrief betreffende de nieuw te starten typecursus
aan de ouders van de leerlingen in groep 6,7 en 8 gestuurd. Mocht u de
mail gemist hebben en toch meer willen weten over deze cursus, dan kunt
u contact opnemen met meester Gerrit.

Fietscontrole.
Maandagmorgen 14 oktober controleert fietsenspecialist Erik Baan, samen met zijn team, de
fietsen van de leerlingen uit de groepen 5 t/m 8. Er wordt vooral gekeken of de verlichting het goed
doet en ook de algemene technische staat van de fiets wordt gecontroleerd. De
verkeerscommissie van onze school coördineert deze fietscontrole.
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Agenda.
4 oktober

Schoolhockey Fungames.

9 oktober

11 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.
Einde van de Kinderboekenweek

14 oktober

Fietscontrole groep 5 t/m 8.

17 oktober

Swim2Play groep 1 en 7 – Aanvang les: 10.55 – Leerlingen zijn
12.15 uur bij school terug en eten gezamenlijk in de klas.
Herfstvakantie van 21 t/m 25 oktober

10 oktober

Ouderbijdrage. (herhaling)
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.

TIP: KINDERBOEKENWEEKGESCHENK
Anna Woltz schrijft al meer dan de helft van haar leven en wint de ene prijs
na de andere. Speciaal voor de Kinderboekenweek schreef
ze Haaientanden.

HAAIENTANDEN
Atlanta van elf heeft een waanzinnig plan: ze wil in 24 uur rond het IJsselmeer
fietsen. Voor de belangrijkste tocht van haar leven heeft ze twaalf boterhammen
nodig, vier bananen, een nachtbeugel en kerstverlichting. Opgeven kan niet, dan
gaat alles mis. Ze is pas net begonnen als ze keihard tegen de fiets van Finley
knalt. Finley is even oud als Atlanta, Hij is vrolijk, grappig én mysterieus: hij is
weggelopen van huis, maar heeft niks meegenomen. In zijn zak zitten alleen twee
haaientanden … Heeft Atlanta pech dat ze hem ontmoet, of juist geluk?

SCHRIJVER: ANNA WOLTZ
Anna Woltz begon haar schrijverscarrière op vijftienjarige leeftijd toen ze een jaar lang columns schreef
voor de Volkskrant over haar leven op school. In 2002 kwam haar eerste kinderboek uit: Alles kookt
over (Leopold). Na haar studie Geschiedenis in Leiden werd Anna fulltime schrijfster en heeft sindsdien
meer dan 22 boeken op haar naam staan. Mijn bijzonder rare week met Tess (Querido, 2013) werd
bekroond met Vlag en Wimpel door de Griffeljury. Het boek wordt ook verfilmd en verschijnt in 2019 in
de bioscoop. Honderd uur nacht (Querido, 2014) is bekroond met de Nienke van Hichtumprijs. Gips (Querido, 2015) werd bekroond met De Gouden Griffel 2016, in december verschijnt de
gelijknamige jeugdserie op televisie. Alaska (Querido, 2016) kreeg een Zilveren Griffel.

