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EITJE TIK
Donderdag aanstaande is onze jaarlijkse Eitje Tik wedstrijd.
Anders dan in andere jaren gaan wij dit jaar alleen strijden
voor de titel van klassenwinnaar. Wie gaan dat allemaal
zijn?
Het is dus de bedoeling dat alle kinderen donderdag een
hardgekookt ei meenemen. Als bijlage treft u nog verdere
informatie rondom Eitje Tik aan.
MEESTER- EN JUFFENDAG
Ook donderdag aanstaande is de meester- en juffendag
gepland. Toevallig zijn dan alle meesters en juffen die dag
jarig en maken er met de klas een gezellige dag van. Gezien
alle maatregelen die er zijn,
zijn er geen ouders aanwezig.
Wij hadden u er graag bij
betrokken, maar slaan dat dit
jaar over. Hopelijk volgend
jaar weer!

EVEN VOORSTELLEN
Hallo,
Mijn naam is Corien van Houte. In november ben ik trotse
ouder geworden van een dochter. Nu mag ik aan de slag op
De Meander in groep 6. Een tijdje geleden heb ik kort
kennis gemaakt met de kinderen. Er waren twee kinderen
die mij herkenden van het circus. Dat klopt helemaal. Ik
geef les in een jeugdcircus en dat neem ik ook mee de klas
in. Zo hebben we afgelopen vrijdag jongleerballen gemaakt
en al een aantal ballen de lucht in gegooid.
Het doel tot aan het einde van dit schooljaar is om alle
ballen in de lucht te houden
Groeten,
Corien

OPEN OCHTEND
Volgens de agenda is er woensdag aanstaande een open
ochtend. Deze ochtend is voor belangstellenden voor onze
school, maar alleen op
afspraak. Mocht u iemand
kennen die nog op zoek is
naar een basisschool, tipt u
hem of haar dan op deze
mogelijkheid. Even naar
school laten bellen en de
afspraak is zo gemaakt!
POTROZENACTIE
De Felini Foundation organiseert voor
ouderen in de wijk een potrozenactie. De
foundation heeft ons gevraagd mee te doen
en natuurlijk doen wij dat! Aanstaande
donderdag krijgen alle kinderen van school
een potroos en kaart mee om te geven aan
een oudere in de buurt, of een opa/oma. Op
deze manier zorgen wij voor verbinding met
elkaar. Aan wie gaat uw kind deze potroos
geven?
De Meander doet alweer wat voor een ander!
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open ochtend nieuwe ouders
afsluiting projectweken
meester- en juffendag groep 1 t/m 8
Eitje Tik
goede vrijdag – school dicht
2e Paasdag – school dicht
spreekweken groep 1-7
schriftelijk verkeersexamen groep 7
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