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PAPIERCONTAINER
Na de vakantie, op 7 t/m 9 mei staat de
papiercontainer weer achter de school. Spaart u
mee?
KONINGSSPELEN / SPONSORLOOP
Aanstaande vrijdag is het zover; dan zijn in het
hele land en dus ook op De Meander de
Koningsspelen! Denkt u aan sportieve kleding, voor
de sfeerverhoging mat dit natuurlijk met oranje
accenten!
We starten deze dag met een ontbijt in de klas, op
een lege maag kun je immers niet sporten. Wij
krijgen dit ontbijt aangeboden, mocht uw kind
allergisch voor bepaalde etenswaren zijn, dan
vragen we u uw kind een eigen ontbijt mee te
geven.
Om 9.30 uur is de landelijke aftrap voor de
Koningsspelen met een dans op het plein: “Doe de
Kanga!”. Als uw kind alvast wil oefenen, bekijk dan:
http://koningsspelen.nl/wereldrecordpoging/

Vanaf 10 uur start de sponsorloop voor SOS
kinderdorpen. Wilt u komen aanmoedigen? Dan
moet u voor groep 1/2 om 10 uur klaarstaan, groep
3 & 4 lopen om 10.25 uur, groep 5 & 6 om 10.50 uur
en de groepen 7 en 8 sluiten af om 11.20 uur. Alle
groepen lopen op de Hof der Reflectie!
Naast de sponsorloop zijn er ’s ochtends
activiteiten in en rond de klas. De middag voor
groep 5 t/m 8 zal beginnen met een zeskamp en
afgesloten worden met de talentenjacht
“Meander’s got Talent”. Het beweegteam en
ouders komen ons gelukkig assisteren, alvast
bedankt voor de hulp!
We hopen op goed weer, met een spatje regen
kunnen de meeste activiteiten binnen en kan de
sponsorloop nog best doorgaan. Mochten de
weergoden ons niet goedgezind zijn, moeten we de
sponsorloop afzeggen. We duimen voor een droge
en gezellige dag, daarna kunnen alle kinderen
genieten van een welverdiende vakantie!

EITJE-TIK WINNAAR
De winnaar van de Eitje-Tik wedstrijd is bekend.
Allereerst was er de wedstrijd tussen de
leerkrachten. Juf Chris ging er met de hoofdprijs
vandoor!
Daarna waren de kinderen ana de beurt. Omringd
door alle kinderen van de hele school werd er
tegen elkaar gestreden. Ei na ei ging kapot. En
toen de grote finale. Luciano tegen Roan. De
spanning steeg. Het tromgeroffel klonk…………… En
toen bleken beide eieren kapot te zijn. Een uniek
moment in de geschiedenis. Gelukkig waren er
onder de aanwezigne nog twee reserve eieren
beschikbaar.
Deze twee werden ingezet tijdens de finale van de
finale. En de winnaar kwam dit jaar uit groep 3.
Luciano is de gelukkige die de wisselbeker een jaar
lang mee naar huis mag nemen. Vol trots nam hij
hem in ontvangst.
Alle deelnemers aan de schoolfinale gefeliciteerd
met het winnen van de wedstrijd in de klas.
Luciano van harte gefeliciteerd met het winnen
van de schoolfinale!!!!!!

METINGEN GEDRAG
In de week van 7 april hebben wij de hele week
gemeten omtrent de gedragsverwachtingen die wij
met elkaar omschreven hebben.
Voor de toiletten ziet de score er als volgt uit:
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WANDEL

4

15

11

10

RUIM OP

4

3

1

4

RUIMTE GEVEN

2

0

0

4

TRAP

4

4

6

2

Met het team bestuderen wij de scores nader en
trekken hieruit weer conclusies. In ieder geval
zien wij al dat de binnenstem in de openbare
ruimtes verbeterd is. De andere verwachtingen
behoeven nu weer meer aandacht.
Wij zijn tevreden met de scores zoals die met
deze eerste meting zijn bereikt. Van alle toiletten
zien wij dat er twee keer een toilet was dat wat
druppels vertoonde op de rand, maar wij kunnen
ervan niet zeggen dat het urine is. Het kan net zo
goed opspattend water zijn. Een vloer en een
wastafel zijn ieder een keer negatief gescoord. De
resultaten zullen met de kinderen worden
besproken. Evenals de metingen in de kleedkamer.
Van deze metingen hebben wij de scores omgezet
in percentages. En een verdeling tussen jongens en
meisjes.

MEIVAKANTIE
Nog even als herinnering. De meivakantie start
vrijdag na de koningsspelen. Voor de groepen 1 tot
en met 4 is dit om 11.45 uur. Voor de overige
groepen start de vakantie om 15.00 uur. Veel
plezier allemaal en tot dinsdag 6 mei.

114 jongens
ruim op

93%

binnenstem

80%

ruimte

> 99%

wandel

98,30%

128 meisjes
ruim op
binnenstem

93%

VAN NOKIK
Wilt u uw kind aan- of afmelden voor het
overblijven, dan doet u dit via
ikblijfover@gmail.com of het telefoonnummer van
de overblijfcoördinator Kim 06-38826346.

96,90%
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wandel

100%

De scores van de verwachtingen in de gang zien er,
in vergelijking met de meting van 04-02-2014, zo
uit:
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Vriendelijke groeten,
Joop Stas

@obsdemeander1

www.facebook.com/obsdemeander

