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# Wij doen wel mee!
Met verbazing heeft u waarschijnlijk vorige week een
beweging zien starten die zich publiekelijk uitsprak
tegen de maatregelen die genomen moeten worden
om de besmettingen met het Coronavirus te beperken.
Natuurlijk vindt iedereen het moeilijk om net
herkregen vrijheden weer in te moeten leveren en
verlangen we er naar dat alles weer ‘normaal’ wordt.
Opnieuw ervaren we dat wat wij individueel belangrijk
vinden, eigenlijk in het grote geheel niet telt. In maart
was er een groot gezamenlijk besef dat we met elkaar
moesten strijden om de gevolgen voor de gezondheid van anderen door het virus te beperken. Nu lijkt
het erop dat er een scheiding ontstaat tussen jong en oud, maar wij hopen vooral dat wij ook in deze
periode vasthouden aan ons motto ‘Ik en de ander, samen Meander!’ Dat wij ons wel mede
verantwoordelijk voelen voor iedereen binnen onze samenleving en begrip hebben voor het verdriet van
mensen die wel iemand hebben verloren. U ontvangt regelmatig brieven van onze bestuurder Ad Vos,
waarin wij duidelijkheid proberen te verschaffen in de steeds veranderende maatregelen. Deze zijn
leidend voor ons handelen en we rekenen op uw steun daarbij en begrip daarvoor in de hoop dat het tij
gekeerd kan worden.

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?

Groep 1
We hebben de afgelopen weken hard gewerkt aan het
thema: Herfst. Natuurlijk hebben we hier veel over geleerd
en veel herfstmaterialen bekeken. Ook zijn we buiten op
zoek gegaan naar herfstschatten. Van appels hebben we
heerlijke appelmoes gemaakt!
Deze week starten we met het thema van de
Kinderboekenweek: En toen! We gaan het hebben over
ridders en prinsessen. We zijn deze week al gestart met
een groepswerk, namelijk een kasteel voor in de klas. Ook
gaan we het hebben over ons zelf toen we klein waren. We hebben in de klas een tijdlijn gemaakt met alle
babyfoto’s van de kinderen en de juffen.

Samenwerkingsdienst
Op 1 november a.s. staat er een dienst gepland, waarin wij gaan samen werken
met De Openhofkerk over het thema: ‘Ik zie, ik zie wat jij ook mag zien!’. De
dominee zal ons kindcentrum bezoeken en de werkstukken zullen tijdens de dienst
in de kerk hangen. Het is waarschijnlijk tegen die tijd nog niet mogelijk om met
veel ouders en kinderen de dienst te bezoeken. Twee van onze leerlingen zullen
een muzikale bijdrage leveren aan deze dienst. Wie hier wel graag bij aanwezig wil
zijn, kan zich aanmelden. De dienst kan door iedereen digitaal gevolgd worden en
u ontvangt de link hiervoor in de volgende nieuwsbrief.

Kinderboekenweek 2020
Woensdag 30 september is de kinderboekenweek van start gegaan met als thema “En toen …”
In elke klas hangen foto’s van de kinderen als baby of peuter.
En hoe leuk was het om vanmorgen foto’s van de juffen en de
meester te zien als baby of peuter. Welke foto bij welke juf
hoort, is nog even een verrassing. De kinderen mogen een
wedstrijdformulier invullen. Volgende week weten we wie de
meeste foto’s goed geraden heeft.

Extra ondersteuning in de herfstvakantie
Ook in de herfstvakantie bieden we weer extra ondersteuning aan kinderen die niet optimaal hebben
kunnen profiteren van het thuisonderwijs. Op maandag, woensdag en vrijdag van
8.30 uur tot 10.30 uur kunnen kinderen door studenten extra begeleid worden. Wilt
u uw kind hiervoor aanmelden, dan kan dat via de groepsleerkracht.

Dankdag
Op 4 november a.s. is het dankdag voor gewas en arbeid. In de week van 26 oktober t/m 31
oktober willen we daarom graag houdbare voedingsmiddelen, tandpasta, wasmiddelen e.d.
inzamelen, zodat we daar pakketten voor kunnen maken voor de mensen die afhankelijk zijn
van de voedselbank. We hopen dat als u iets kunt missen, dit aan uw kind mee wilt geven. Zo
kunnen wij ervoor zorgen dat mensen die het moeilijk hebben ook iets extra’s hebben voor de
feestdagen. Alvast hartelijk bedankt.

Afspraak van de maand:
Lachen is niet raar, maar doe het met en niet om elkaar!
10-minuten gesprekken
Gezien de huidige ontwikkelingen is het waarschijnlijk niet mogelijk om deze gesprekken live op het
kindcentrum te voeren. Het eerste rapport wordt meegegeven op vrijdag 20 november. In de week van
23 t/m 27 november zullen de leerkrachten een gesprek met u inplannen via de telefoon of via Teams.
Ook de observatieformulieren voor de opvang worden in het portfolio meegegeven in de week van 16
t/m 20 november en ook voor hen worden de gesprekken ingepland in de week van 23 t/m 27 november.

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.

BSO
Ook bij de BSO gaan we voor het ontwikkelrecht van kinderen en werken we
met een activiteitenrooster. Dit houdt in dat er voor de hele week
leuke activiteiten gepland worden waar de kinderen aan mee kunnen doen.
Denk bijvoorbeeld aan een voetbalthema. Doe je een wedstrijdje mee, of
probeer je liever de bal zo vaak mogelijk hoog te houden. Ben je degene die
kan verdedigen of heb je een goede voorzet in je benen. En wie kan er een
leuke bal maken, met papier-maché of van een ballon of maak je een tof
voetbalshirtje. Zo staat er elke week een thema centraal voor groot en klein.

Fysieke Sociale Vaardigheidstraining
Op het plein krijgen de kinderen van groep 6 een
training van meester Rob en juf Erna. Hierbij leren
kinderen wanneer je stevig moet staan, de grenzen aan
moet geven, samen moet werken, voor jezelf op moet
komen of je flexibel op kan stellen. Ook is er aandacht
ademhaling, focus en concentratie.

Agenda
9 oktober
16 oktober
17 oktober t/m
25 oktober
1 november
4 november
5 november
6 november
13 november

Afsluiting KinderBoekenWeek
Studiedag
Herfstvakantie
Samenwerkingsdienst
Dankdag voor gewas en arbeid
Groepslunch
Start van de week van de mediawijsheid
Bag2School

Bijbelrooster Kind op Maandag
5 t/m 9 oktober 2020
Mozes gaat de berg op, Exodus 24:12-18 en 31:18
Het gouden kalf, Exodus 32:1-6
Mozes komt terug, Exodus 32:15-20
12 t/m 16 oktober 2020
Gaat God nog mee?, Exodus 33
Nieuwe stenen platen, Exodus 34:1-10
Vertrek van de Sinai, Numeri 10:11-36

