Algemeen:
1. Gevonden Voorwerpenmarkt Grote Zaal
Vrijdag 31 Augustus van 12 tot 13.30 uur.
Er is voor, maar ook a de vakantie heel veel blijven liggen. Waarschijnlijk missen jullie dat!
Ook gymtassen etc. van de garderobes. Komt allen…
2. “Samen bouwen aan de basis.” Dat was de titel van onze eerste studiedag, vorige week
maandag. Het was heel fijn, mede omdat er zoveel nieuwe mensen zijn, met elkaar het
jaar te openen.
Dit was de aftrap voor een traject dat we het komend schooljaar extra tijd en aandacht
geven. Expliciet aandacht voor de uitgangspunten van de vrijeschool en de uitwerking
daarvan op Meander.
Bij het startschot op de eerste studiedag hebben we de nieuwe collega’s in ons midden
opgenomen. We hebben diverse werkvormen de revue laten passeren: zingen, vertellen,
samenwerkingsspelen en een kunstzinnige afsluiting. Daarnaast is de zogenaamde
“ongedrukte passage”, waar iedere vrijeschool in de wereld het schooljaar mee opent,
voorgelezen. Het jaarplan is gepresenteerd met daarin sociale vaardigheden en
begaafdheid als speerpunten. Daar gaan we ons dit schooljaar verder in scholen.
3.Zoals jullie weten is de formatie rondgekomen. We hebben nog een heel klein open
eindje. We zoeken voor de maandagen nog een bevoegd invalleerkracht voor de
kleuterklas van Marijke. Het betreft een langdurige vervanging. Misschien is er een ouder
geïnteresseerd, of iemand uit jullie fantastische netwerk! Reacties graag naar:
h.gubbels@vsmeander.nl
0648164856
4. Beste ouders en kinderen van de Meander,
Zoals in voorgaande jaren gaan we weer opnames maken van de muzikale kunsten
van de kinderen om die vervolgens op een geluidsdrager te zetten, die ter
beschikking zal worden gesteld aan alle ouders van de kinderen die op de Meander
zitten.
De CD zal wederom worden gepresenteerd tijdens de herfstmarkt van het volgende
schooljaar en zal weer worden begeleidt door optredens van de deelnemende
muzikanten.
Om alles op tijd klaar te hebben, is er een tijdschema gemaakt. We hebben twee
weekeinden aangewezen waarin de opnames moeten worden gedaan. Wij nodigen
deelnemers uit op de volgende data, we verwachten van iedereen dat zij goed
voorbereidt bij de opnames verschijnen.
Opname dagen:
8 en 9 september
15 en 16 september
Verder willen wij weten:
welk lied wordt gespeeld of gezongen
wat voor instrument(en) wordt bespeeld. ( een piano is aanwezig)
Wij hopen op enthousiaste reacties, laat zo snel mogelijk weten of je mee doet en
geef de voorkeur aan voor het tijdstip dat je zou willen komen, dan kunnen wij de
dagen indelen.
Oh ja, en nog iets, we rekenen er op jullie optreden tijdens de herfstmarkt.

Kom op met dat talent en laat zien wat je kan.
De inschrijving kun je sturen naar: muziek.meander@gmail.com
Meandermuziek team
Menno Baas

