Algemeen:
1. Gevonden Voorwerpenmarkt Grote Zaal
Vrijdag 12 oktober van 12 tot 13.30 uur. (iedere twee weken!!)
Er is weer heel veel blijven liggen. Waarschijnlijk missen jullie dat!
2. Beste ouder(s)/verzorger(s),
Bijgaand sturen wij u nogmaals een brief en invulformulier over het gebruik van beeldmateriaal
op school.
Het is belangrijk dat wij de formulieren weer retour krijgen daarom het vriendelijke verzoek deze
ingevuld en getekend uiterlijk maandag 22 oktober in te leveren bij de administratie of mailen
naar m.schraven@vsmeander.nl
Mocht u niet de mogelijkheid hebben om de brief uit te printen dan kunt u deze ook ophalen
beneden bij de administratie.
Hartelijk bedankt voor uw medewerking.
Met vriendelijke groeten,
Marloes Schraven
Administratie Meander, vrijeschool voor basisonderwijs

I www.vrijeschoolmeander
E m.schraven@vsmeander.nl
T 024-3600356
Aanwezig op: dinsdag, woensdag, donderdag van 8.30 tot 16.30 uur.
3.
Contactouderavond maandag 22 oktober 20.00u-21.30u
Alle contactouders zijn welkom op maandagavond 22 oktober (lokaal klas 6a) om met Harry te
spreken over de volgende zaken:
a. hoe komen we aan genoeg leerkrachten
b. hoe veel leerlingen zijn er in een klas
c. hoe ervaren jullie de getuigschriften, hoe gaan jullie er mee om etc.
d. wat nog ter tafel komt

4. 21 februari is er een ouderavond voor de kleuterklassen en de klassen 1 t/m 3. Nader bericht
volgt t.z.t.
Externe aanbieders:
1. Met genoegen nodigen we alle belangstellenden uit voor de jaarlijkse algemene ouderavond
over de achtergronden van het vrijeschoolonderwijs.
Datum: woensdag 10 oktober.
Plaats: Aula Karel de Grote College.
Tijd: 20.00 – 22.00 uur.
Inloop vanaf 19.30 uur; geen pauze.
Diverse docenten (en wellicht ook ouders) zullen ieder een deelgebied van het verhaal voor hun
rekening nemen, zodat ook wat dit betreft een afwisselende avond geboden kan worden en
ouders de verschillende docenten kunnen ontmoeten. Er zal worden verteld over de plaats van de
vrijeschoolschool in het historisch perspectief en over de ontstaansgeschiedenis van de
Antroposofie en de vrijeschoolbeweging. Het thema ‘opvoeding’ zal worden verkend en het
mens- en wereldbeeld en de ontwikkelingsfasen die het kind / de jong volwassene doorloopt
worden behandeld.
Het dagelijks werk in de klas zal worden toegelicht een aan de hand van concrete voorbeelden zal
de vertaling worden gemaakt naar de dagelijkse onderwijspraktijk, m.n. in klas 7 en 8. En verder
zal iets verteld worden over ‘de vrijeschool nu’ en hoe we omgaan met het verschil tussen ‘wat we
moeten’ en ‘wat we willen’. U bent van harte welkom!
Met vriendelijke groet,
Schoolleiding Karel de Grote College
2. Kom in actie voor een betere wereld voor mens, dier en milieu met Roots & Shoots!
Onze natuur is kwetsbaar en milieuvervuiling blijft een probleem. Ook mishandeling van dieren
komt nog steeds voor. Het zijn maar een paar van de problemen waar we tegenaan lopen en waar
we soms niets aan doen omdat we denken dat onze inzet geen verschil maakt.
Roots & Shoots inspireert jongeren van kleuterschool tot universiteit, om in actie te komen voor
een betere leefomgeving door zelf projecten te bedenken en op te zetten.
Elk individu telt en kan een verschil maken
Jane Goodall is ervan overtuigd dat elk individu telt, elk individu een rol te spelen heeft en elk
individu een verschil maakt. Vanuit die gedachte is zij in 1991 in Tanzania begonnen met het
zogenaamde Roots & Shoots programma.
Bovendien gelooft Jane dat onze toekomst in handen ligt van jongeren. Het programma is
opgezet om jongeren te inspireren zich in te zetten voor een betere leefomgeving. Roots &
Shoots richt zich op de zorg voor mensen, dieren en het milieu.

Roots & Shoots is een wereldwijd netwerk
Roots & Shoots is inmiddels actief in 120 landen en wordt gevormd door duizenden leden. Het
programma verenigt jonge mensen uit verschillende culturen met verschillende achtergronden
zich in te spannen voor een betere wereld met alles wat daarin leeft.
https://www.janegoodall.nl/roots-and-shoots/
2.Het Latifa Gebed - De Weg naar Eigenheid
Nieuwe reeks start 25 oktober
Het Latifa gebed is een vorm van meditatie vanuit het Soefisme en is bedoeld om jou naar een
plek van meer zelfliefde en innerlijke vrede te brengen. Door een combinatie van ademhaling en
bewustzijn van 7 plekken op je lichaam die met 7 kwaliteiten verbonden zijn (aanvaarden,
verlangen, hoop, vertrouwen, overgave, liefde,
ik ben) komt een bewustzijnsproces op gang waardoor jij je sterker met jezelf kunt verbinden en
je je weer herinnert wie jij in essentie bent -liefde-. De Latifa-bijeenkomsten worden gehouden in
een kleine, intieme sfeer op 7 ochtenden van 10-12 uur.
Voor meer informatie en aanmelding zie: www.spiritinmotion.today/workshop

