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SCHOOLTUIN
Wellicht heeft u gezien dat er momenteel gewerkt wordt in
de schooltuin aan de achterkant van de school.
Samen met Rob, de
hovenier, zijn de
leerlingen de tuin aan
het ombouwen tot
hun (eigen
ontworpen) speel/leertuin. De hovenier
doet hierbij het
technische werk en hij
geeft de leerlingen
aanwijzingen en tips
bij hun
werkzaamheden. Zo
kunnen ze ook aan de
tuin werken als de
hovenier er niet bij is.
De leerlingen doen zoveel mogelijk zelf: het hek invlechten
met wilgentakken, aanleggen van de tuintjes, vogelhuisjes
maken, picknicktafels oppimpen, verven van krukjes, etc.
Kortom er moet nog een heleboel gebeuren. We streven er
naar om in april de tuin af te hebben. Het wordt een
fantastisch tuin.
Maar… het zou toch het allerleukst zijn als de leerlingen dit
samen met ouders/opa’s/oma’s/grote broer of zus zouden
doen. U gaat dan samen een groepje leerlingen tijdens de
schooluren aan de slag.
Dus vindt u het leuk en heeft u zo af en toe, tijdens
schooltijd, en uurtje vrij, meld u dan aan bij Aart, onze
conciërge ( aart.romkes@casema.nl ).
PBIS
Vorige week hebben kinderen van groep 7 twee
verwachtingen geïntroduceerd die centraal staan. Het gaat
om ‘Loop rechts op de trap’ en ‘Speel daar waar het mag’.
U ziet de pictogrammen ook op de voordeuren. Als deze
verwachtingen goed worden uitgevoerd, dan kunnen de
kinderen bij wijze van verrassing een stukje van de puzzel
verdienen. De puzzel geeft straks een vrolijke foto van ons

team te zien. En is de foto compleet, dan is er een
schoolbrede beloning!

WEGGEEF- EN OMRUILKAST
Velen van u weten van onze ‘weggeef- en omruilkast’.
Deze staat in de hal en daarin kunt u spullen neerzetten
die u niet meer wilt gebruiken, maar voor een ander nog
zeer nuttig kunnen zijn. Een mooie vorm van
duurzaamheid dus! Op dit moment zien wij dat er wat
zaken in staan die al langer hun plek innemen. Woensdag
aanstaande wordt
gekeken wat nog kan blijven staan en wat naar de
Kringloopwinkel gebracht kan gaan worden. Kijkt u dus
gerust nog snel of er iets van uw gading bij zit, anders
bestaat de kans dat het weg is.
En heeft u thuis is dat geschikt is om weg te geven, zet u
het dan gerust weer in de kast.
DONDERDAG 30 EN VRIJDAG 31 JANUARI SCHOOL DICHT
Denkt u eraan dat de school aanstaande donderdag en
vrijdag gesloten is i.v.m. de staking?
MISSION SPACELAB
Dit jaar heeft groep 7 meegedaan aan de Astro Pi Mission
zero en een programma geschreven in de programmeertaal
Python. We wachten met spanning af waar het
ruimtestation zal zijn als hun code afspeelt. Want alle
leerling teams zullen een certificaat ontvangen met daarop
hun namen en een satellietfoto van de
locatie waar het International Space Station
vloog toen hun python programma draaide.
Groep 8 heeft dit natuurlijk ook gedaan in
2019 en gaat dit jaar een stapje verder met
Mission Space Lab, van de negen
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Nederlandse teams die hun vraag mogen uitwerken met de
Raspberry pi computer zitten er drie teams bij van groep 8
van De Meander. We zijn natuurlijk supertrots op het
programmeerwerk van alle leerlingen. De drie teams van
De Meander gaan nu de Astro pi in elkaar zetten, de
programma’s schrijven en nadenken hoe ze de
onderzoeksresultaten kunnen gaan verwerken.
Spannend, en stapje voor stapje gaat dat vast lukken. De
leerlingen die geen onderzoeksvraag hebben mogen lekker
programmeren en werken met de micro:bit Klooikoffer.
Wanneer u er meer over wilt weten kunt u het op sites
hieronder bekijken.
http://www.ruimtevaartindeklas.nl/nieuws/542
https://microbit.org/nl/code/

AGENDA
Februari 2020
wo.
05
ma. 10 – vr. 21
vr.
21
ma. 24 – vr. 28

Meandertheater groep 1-2
adviesgesprekken groep 8
rapport mee
voorjaarsvakantie

BROOD en SPELEN
Wilt u uw kind aan- of afmelden voor het overblijven, dan
doet u dit via
meander-amersfoort@broodspelen.nl of het
telefoonnummer van de overblijfcoördinator Rosita van
Hamersveld 06-38826346.
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