Nieuwsbrief
18 mei 2020
BEDANKT
De eerste week met een aangepast rooster en de helft van
het aantal kinderen zit erop. De afgelopen periode is heel
bijzonder geweest en eigenlijk is dat nu nog zo. Intern zijn
vele overleggen geweest en hebben leerkrachten zich in de
weken met thuisonderwijs heel erg ingezet om het
onderwijs te kunnen laten doorgaan. Dat is niet zonder uw
hulp zo succesvol geweest. Daarom willen wij u heel
hartelijk bedanken! Wij hebben ons telkens beseft hoe
enorm druk u met alles bent (geweest). En ook nu er maar
voor de helft naar school gegaan wordt en de kinderen
huiswerk meekrijgen realiseren wij ons dat wij nog steeds
om uw medewerking blijven vragen. Hoe lang dit beroep
nog op u gedaan wordt is niet zeker. Wij moeten echt de
mededelingen van de overheid afwachten. Op dit moment
maken wij een diepe buiging voor u, petje af en zeggen u
een heel groot “DANK JE
WEL!!!!”

PLEIN
Heeft u ook al gezien dat de werkzaamheden voor ons plein
in volle gang zijn? Nog een paar weken
en dan is deze fase al afgerond en
kunnen de kinderen er volop gebruik van
maken. Ook in de tuin achter school
wordt hard gewerkt. Daar komen o.a.
kleine moestuintjes voor de kinderen. Op
die manier leren zij o.a. dat fruit niet
groeit bij de supermarkt, maar aan een
boom!
Voor de laatste fase van het plein zijn wij
nog op zoek naar sponsoren. Weet u een
bedrijf dat ons evt. zou willen steunen, geeft u dan de
gegevens aan ons door. Alle kleine beetjes helpen en de
gemeente verdubbelt alles dat wij aan financiën
aandragen!

MR
Kandidaatstelling Oudergeleding
MedezeggenschapsRaad (MR) De Meander
Beste ouders,
Binnenkort loopt de zittingstermijn van de huidige
oudergeleding van de MedezeggenschapsRaad (MR) af.
Wij mogen ons opnieuw verkiesbaar stellen, maar dit is ook
het moment voor u om u aan te melden voor de
oudergeleding van de MR. Er is plek voor in totaal twee
ouders.
Bij de MR denken/beslissen we mee over beleid, afspraken
en veranderingen van de Meander.
Je bent betrokken op schoolniveau en werkt samen met de
personeelsgeleding van de MR en de directie van De
Meander.
We komen 6 keer per jaar samen in de avonduren voor
vergaderingen en sluiten het jaar gezamenlijk met de
OuderRaad af in de vorm van een borrel.
Mocht u vragen of interesse hebben voor deze rol binnen
de school, mail dan voor 27 mei 2020 naar
mr.meander@meerkring.nl

AGENDA
Ook de agenda is i.v.m. de landelijke maatregelen rondom
de Coronacrisis aangepast. Daardoor kan het overzicht
hieronder anders zijn dan in de jaarkalender die in het
begin van dit schooljaar naar u gestuurd is.
Mei 2020
do. 21 – vr. 22

Hemelvaart – school dicht

Juni 2020
ma. 01 – vr. 05
wo.
10

Pinkstervakantie
open ochtend nieuwe ouders

Vriendelijke groeten,
Mike van der Eerden (vader van Madelief (groep 6) en
Feline (groep 4) Femke Kuipers (moeder van Roza (groep 3)
en Felix (groep 1)
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