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Wel of niet naar het kindcentrum?
Voor u is het lastig om te bepalen of uw kind wel of niet mag komen en dat is
het voor ons ook. We hanteren daarom de beslisboom van het Ministerie van
Volksgezondheid. In de bijlagen vindt u deze beslisboom voor kinderen van 0
t/m 6 jaar en 7 t/m 12 jaar. Op het moment dat uw kind niet mag komen,
proberen we zo snel mogelijk opdrachten voor thuis via de mail te versturen. Dit
kan alleen voor en na onderwijstijd, dus soms komen deze opdrachten wat later.
Het blijft voor iedereen zoeken en het zich steeds opnieuw aanpassen. Met
wederzijds begrip en respect gaat het ons vast lukken om met elkaar in de
komende periode weer goed met elkaar voor de kinderen te zorgen. ‘Ik en de
ander, samen Meander!’

Verzoek tot betaling
Ondanks dat u minder betrokken wordt bij veel activiteiten, gaan deze gelukkig
in een andere vorm voor de kinderen wel door, zoals de KinderBoekenWeek,
Koningsspelen en vieringen. Deze activiteiten kunnen niet gefinancierd worden
vanuit het reguliere budget en daarom vragen we u om een ouderbijdrage van
€ 26,00. Wilt u deze bijdrage overmaken op NL 94 INGB 0007 119971, t.n.v. IKC
De Meander onder vermelding van de naam en de groep van uw kind. Dit is een vrijwillige bijdrage,
waarvan we hopen dat alle ouders deze willen betalen.
Ook willen we de ouders van de kinderen van groep 1 t/m 3 vragen om de zwembusbijdrage van € 43,50
over te maken op bovenstaand rekeningnummer. Dit mag in twee termijnen, waarvan € 21,75 graag voor
1 november 2020. Dit is een verplichte bijdrage voor kinderen die deelnemen aan het zwemonderwijs.

Hekken dicht
Voor de veiligheid van alle kinderen is het belangrijk dat als wij op het plein komen of
het plein verlaten de hekken sluiten. Helpt u mee?

Theaterhuis
In de bijlage vindt u een flyer van Het Theaterhuis. Op donderdagmiddag wordt hier door juf
Jennifer theaterles gegeven op de locatie. Een leuke en leerzame activiteit waar de kinderen
veel plezier aan beleven. In de maand september kunnen er gratis proeflessen worden
gevolgd.

Fotograaf
Donderdag 24 september komt de fotograaf de kinderen van de baby- en peutergroepen
fotograferen en vrijdag 25 september de groepen 1 t/m 8. Dit jaar zullen er geen foto's
van de broertjes/zusjes van thuis gemaakt worden i.v.m. de coronamaatregelen. De
broertjes /zusjes, die op het kindcentrum zitten, gaan wel op met elkaar de foto. Doordat
er 2 kinderen vrijdag afwezig zijn, zullen de groepsfoto's van de groepen 3 en 6
donderdag 24 september gemaakt worden. Ook wordt de groepsfoto van groep 4 op
donderdag gemaakt. Hiernaast vindt u een voorbeeldfoto, zoals de foto's dit jaar gemaakt
zullen worden. Dit jaar kunt u de foto's digitaal bestellen en afrekenen. Over het hoe en
wat zult u tegen die tijd geïnformeerd worden.

Op audiëntie bij de burgemeester
Linn was het zwerfvuil op de parkeerplaats achter Albert Heijn helemaal zat.
Ook al probeerden wij er echt alles aan te doen, de overlast van blowende
en rokende jongeren stopte niet. Linn nam het heft in eigen handen en
schreef de burgemeester een brief. Ze kreeg netjes antwoord en mocht
samen met haar broer Senn op visite komen. Daar hebben Linn en Senn
uitgelegd hoe slecht het was dat kinderen dit iedere dag als voorbeeld
hebben. De burgemeester heeft beloofd dat er actie op ondernomen gaat
worden. We zijn heel benieuwd en hopen dat de actie van Linn en Senn
meer effect heeft dan die van ons! Ook is Linn uitgenodigd om een keer met
haar groep op het gemeentehuis te komen om te leren hoe het er in een
raadsvergadering aan toe gaat. Goed gedaan
Linn en Senn!

Kinderboekenweek 2020: En toen?
De opening is op woensdag 30 september, maar helaas kunt
u, als ouders, hier niet bij aanwezig zijn vanwege de
coronamaatregelen. Binnen dit thema kunnen de kinderen
veel boeken lezen over vroeger en daarbij verschillende
activiteiten doen. Elke groep gaat o.a. een tijdlijn maken met
baby- of peuterfoto’s van de kinderen. Wilt u een baby- of
peuterfoto meegeven aan uw kind? Een andere activiteit is
het tijdreislezen: Het aantal bladzijden dat de groep
gezamenlijk leest in een leesboek, is het aantal jaar dat de klas terug in de tijd reist. Hoever gaan de
groepen terug in de tijd? Verder wordt er geknutseld en getekend, maar vooral veel gelezen. Vrijdag 9
oktober zullen we de Kinderboekenweek met de kinderen afsluiten.

Kinderpostzegels 2020
Op woensdag 23 september starten groep 7 en 8 met de
kinderpostzegelactie en deze duurt tot en met 30 september. De
leerlingen uit groep 7 en 8 zijn op de startwoensdag om 12.15 uit,
zodat ze meteen kunnen starten met de verkoop van de
kinderpostzegels. Iedere leerling maakt een eigen verkoopbox,
waarin de besteller zijn of haar formulier stopt. De actie zal door het
gebruik van de verkoopbox en het ‘verkoop-stappenplan’ Coronaproof verlopen.

PSG
En dan zijn wij al weer twee weken lekker bezig en wat was het leuk om iedereen
weer te zien!! Wij werden er heel blij van en Puk natuurlijk ook. Samen met de
kinderen hebben wij Puk weer veel uit moeten leggen. Na de vakantie wist hij het
niet zo goed meer. Gelukkig veel kinderen nog wel, dus die konden Puk helpen.
Vajen, Yusuf, Feline en Adam zijn nieuw bij ons en we hopen dat ze het heel leuk bij
ons hebben. Het thema welkom hebben wij afgerond en we gaan nu verder met het
nieuwe thema. Wilt u Konnect weer goed in de gaten houden, want daar komt de
nieuwe informatie te staan.

Afspraak van de maand:
Laten we aardig en behulpzaam zijn, doe elkaar vooral geen pijn!
Huiswerkbegeleiding
Ook dit onderwijsjaar hebben we huiswerkbegeleiding voor de kinderen in de
groepen 6, 7 en 8. U kunt uw kind hier zelf voor aanmelden, maar het kan ook
zo zijn dat de leerkracht u benadert dat het een goede optie voor uw kind is
om hieraan deel te nemen. De begeleiding wordt door onze stagiaires
gegeven. Juf Britt Kievit zal de eerste weken juf Vivian vervangen, omdat zij
bij een scooterongeluk was betrokken en eerst moet herstellen. Gelukkig gaat
het al wat beter met haar en hopen we haar weer snel op het kindcentrum te
zien. Beterschap juf Vivian en tot gauw!

Groep 8 constructief van start
In deze groep is de fysieke sociale vaardigheidstraining vervangen
door sportoriëntatie en hierbij oefenen de kinderen in een andere
context hoe zij zich staande moeten houden in wisselende sociale
groepen als voorbereiding op het Voortgezet Onderwijs. Tijdens de
‘gewone’ gymlessen wordt ook nog aandacht besteed aan hoe je op
een ander kunt vertrouwen en rekening met elkaar kunt houden.

Leren en profiteren
In het vorige onderwijs zijn we gestart met het aanleren van
leidinggevende competenties aan de leerlingen van groep 6 en 7. De
MeanderMaatjesTraining is gegeven en begeleid door meester Rob
van Hi5Ambacht en de kinderen hebben daar een certificaat voor
ontvangen. Dit onderwijsjaar kunnen de jongere kinderen daarvan
profiteren, want zij worden op een goede manier geholpen door
oudere kinderen bij diverse activiteiten. Dit schept een bijzondere
band tussen oudere en jongere kinderen, maar het leren van
verantwoording dragen is ook een belangrijke vaardigheid voor
oudere kinderen en doet iets met hun persoonsvorming.

Agenda
23 september Start kinderpostzegels
Infoavond VO groep 8
24 september Fotograaf baby- en peutergroep
25 september Fotograaf groep 1 t/m 8
30 september Start KinderBoekenWeek
9 oktober
Afsluiting KinderBoekenWeek
16 oktober
Studiedag
17 oktober t/m
25 oktober
Herfstvakantie

Bijbelrooster Kind op Maandag
21 t/m 25 september 2020
Door de zee, Exodus 14
Brood uit de hemel, Exodus 16
Water uit de rots, Exodus 17:1-7
28 september t/m 2 oktober 2020
Bezoek van Jetro, Exodus 18
De berg Sinai, Exodus 19
De tien geboden, Exodus 20

