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Koningsspelen 2019 

De Koningsspelen vinden dit jaar plaats op vrijdag 19 april. 
Net als voorgaande jaren is er dit jaar ook weer een Konings-
ontbijt, namelijk van 08.30-09.30 uur. 

We starten gezamenlijk om 10.00 uur op het schoolplein met een 
warming-up. 
De sportdag is qua opzet hetzelfde als voorgaande jaren. 

Bij slecht weer zullen de Koningsspelen niet doorgaan, maar wor-
den verplaatst naar een andere datum. 
Er is géén slecht weer programma!! 

Route 8 eindtoets groep 8 

De Route 8 eindtoets wordt dit jaar gehouden op maandag 15, 

dinsdag 16 en donderdag 18 april. 

Wij wensen alle leerlingen van groep 8  

heel veel succes!! 

Paaswandeling en eiertietsjtoernooi 
 
Op woensdag 17 april lopen de kinderen van de 
groepen 1 t/m 3 en 4 t/m 7 de paasspeurtocht. 
Groep 8 loopt mee als begeleiding bij de groepen 1 
t/m 3.  

Vanaf 08.45 uur vertrekken de eerste groepjes. De 
tocht wordt zodanig uitgezet dat de groepjes kinderen 
de eieren moeten volgen.  

Deze dag is er ook weer een eiertietsjwedstrijd in de 
klas. Voor ieder kind is er één ei. We hebben er dit 
jaar voor gekozen om dit alleen in de klas te doen, dus 
niet ook nog alle klassenwinnaars tegen elkaar. Er is 
dus één klassenwinnaar; deze ontvangt een prijsje. 

Bij slecht weer gaat de speurtocht niet door. Voor de groepen 1 t/m 3 wordt dan een speurtocht door de 

school georganiseerd. 

https://partner.bol.com/click/click?p=1&t=url&s=37992&url=https%3A%2F%2Fbol.com%2Fnl%2Fm%2Fcadeaus-kinderen%2F%3Fcountry%3DBE%26amp%3Bapproved%3Dtrue%20&f=BAN&name=Communie%2FLentefeest%202019
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Onze top eierverko(opst)ers!!Onze top eierverko(opst)ers!! 

De kinderen van de groepen 6, 7 en 8 hebben in de 

afgelopen weken weer hun uiterste best gedaan om 

zoveel mogelijk eieren te verkopen. 

Dit jaar zijn er drie leerlingen die er, qua verkoop, met 

kop en schouders bovenuit staken: 

1. John Latten, groep 8: 70 eierdoosjes; 

2. Janou Kruts, groep 7: 63 eierdoosjes; 

3. Anne van der Wal, groep 7: 60 eierdoosjes 

Zij ontvangen als prijs een bioscoopbon! 

Groep 7 heeft maar liefst 380 eierdoosjes verkocht en wint daarmee de groepsprijs. 

Proficiat met dit geweldige resultaat! 

Overzicht resterende studiedagen en vrije dagen schooljaar 2018 – 2019 

Extra vrije middagen: alle leerlingen 12:00 vrij: 
Donderdag 4 juli 2019 (i.v.m. Revue)  

Vrije dagen:  
Donderdag 30 en vrijdag 31 mei 2019  (Hemelvaart) 
Maandag 10 juni 2019 (2e Pinksterdag) 
Vrijdag 5 juli 2019  

Studiedag: alle leerlingen hele dag vrij: 
Vrijdag 24 mei 2019  

Vakanties: 
22 april t/m 3 mei: meivakantie 
8 juli t/m 16 augustus: zomervakantie 

Pilot leerlingenraad basisschool Meander 

Vanaf het schooljaar 2019-2020 wil onze school structureel gaan werken 
met een leerlingenraad.  
Bij wijze van “proef” zal er dit schooljaar (2018-2019) een pilot gedraaid 
worden.  
In de week van 25 maart is er in de groepen 5 t/m 8 een stemronde ge-
weest. Per jaargroep nemen er twee leerlingen deel in de leerlingenraad. 
De gekozen leerlingen hebben op vrijdag 29 maart en op vrijdag 5 april een 
les gevolgd vanuit de module “groepsvergaderingen” van de methode De 
Vreedzame school.  
De eerste bijeenkomst van de leerlingenraad is op vrijdagmiddag 10 mei 
van 13.00 tot 14.00 uur. 
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Ouderbijdrage ouderverenigingOuderbijdrage oudervereniging 

Onze school kent een actieve ouderraad die veel activiteiten voor onze 

leerlingen organiseert. Zij kunnen dit echter alleen realiseren als ALLE ou-

ders deelnemen aan de ouderbijdrage. Voor dit schooljaar is de ouderbij-

drage € 50,- per leerling. In dit bedrag zit ook een deel overblijfgeld en o.a. 

het schoolreisje, de Koningsspelen en de eindejaarsactiviteiten worden 

ervan betaald.  

Om alle activiteiten te kunnen organiseren, is het van groot belang dat ALLE 

ouders de ouderbijdrage betalen! 

Van veel ouders hebben we de ouderbijdrage al ontvangen. Dank daarvoor! 

Heeft u de ouderbijdrage nog niet voldaan, dan vragen wij u vriendelijk om het bedrag ZO SPOEDIG 

MOGELIJK over te maken op rekeningnummer: NL96INGB0005394596 t.n.v. oudervereniging BS Me-

ander. Vergeet de naam en de groep van uw kind(eren) niet te vermelden. Contant betalen mag ook. U 

kunt iedere dag terecht op onze administratie.  

Stichting Leergeld 

Het kan voorkomen dat u het bedrag niet ineens kunt missen. Een betalingsregeling is ze-

ker mogelijk. Mocht u dit bedrag niet kunnen betalen, kunt u bij Stichting Leergeld een aan-

vraag indienen. Voor alle duidelijkheid willen wij aangeven dat het uw eigen verantwoorde-

lijkheid is om dit te doen.  

Parro 

Inmiddels maken veel ouders / verzorgers gebruik van Parro. 

Dank daarvoor! Parro is het nieuwe communicatiemiddel waar-

door u nog beter op de hoogte wordt gehouden van schoolse 

zaken.  

Heeft u zich nog niet aangemeld voor Parro of bent u uw aanmeldgegevens kwijt, stuur dan een mailtje 

naar frank.vaartjes@movare.nl.   

We hebben plannen om volgend schooljaar de oudergesprekken te plannen via Parro. Daarom is 

het van groot belang dat alle ouders zich aanmelden om zodoende hun gesprek(ken) te kunnen  

plannen. 

Bestel uw producten via onze website! 

Op onze schoolwebsite treft u ook (educatieve) kooptips aan. Op deze pagina 

staat een groot aantal links van Bol.com over o.a. kinderboeken, educatief speel-

goed en andere leuke tips. Als u via een van deze links op deze pagina iets be-

stelt, verdient ook onze school hier iets aan!  

Uiteraard komt dit geld geheel ten goede aan de kinderen!  

Naar de educatieve tips en cadeaus…  

mailto:frank.vaartjes@movare.nl
https://bsmeander.net/wordpress2/categorynieuws/links/educatieve-tips/
https://partner.bol.com/click/click?p=1&t=url&s=37992&f=TXL&url=https%3A%2F%2Fwww.bol.com%2Fnl%2Fm%2Ftoys%2F&name=algemeen

