1. Tijdens de vergadering van contactouders is er o.a. uitgebreid gesproken over de mededelingen

die ik tweewekelijks verspreid.
Uit deze bijeenkomst kwam naar voren dat de ouders in de mededelingen school gerelateerde
zaken vermeld willen zien. Dat neem ik ter harte en daardoor zal het kopje “externe aanbieders”
niet meer gebruikt worden. Voor deze aanbieders is er een fysiek prikbord (flyers etc. aanleveren
bij administratie).
2.

Inschrijving Mini Zevenheuvelenloop geopend
De Mini Zevenheuvelenloop is een loop voor kinderen van de basisschool (groep 3 t/m 8) over
400 of 800m in het startgebied van de NN Zevenheuvelenloop. In 2017 stond een recordaantal
kinderen (bijna 900!) op zaterdagavond aan de start voor hun wedstrijd op de Groesbeekseweg.
Dit jaar hopen we op 1000 kinderen!
Vanaf 17.00 uur
De eerste groepen starten om 17.00 uur. De indeling van de groepen gebeurt naar aanleiding van
de aanmeldingen. De laatste groep is om uiterlijk 18.30 klaar met lopen.
Altijd prijs
De kinderen lopen in hun eigen groep en de eerste drie meiden en de eerste drie jongens van
iedere groep krijgen op het podium een mooie beker. Maar voor alle kinderen ligt er aan de finish
een mooie medaille klaar!
De laatste jaren hebben we als school de meeste deelnemers gehad. Dat willen we dit jaar weer
bereiken!!

Inschrijven ( €3,-)
Inschrijven kan tot en met dinsdag 13 november.
https://www.nnzevenheuvelenloop.nl/deelnemers/mini-zevenheuvelenloop/
3.

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.
4.
KERSTSPELEN
7 december spelen we overdag het paradijsspel voor de kinderen van klas 3 t/m 6.
21 december is het herdersspel aan de beurt voor de klassen 1 t/m 6. De a-stroom om 9.00u. (ze
zijn dus van 8.30u tot 10.15u op school). De b-stroom om 11.00u. (ze zijn dus van 10.30u tot
12.15u op school). Alle kleuters zijn vrij.
Het driekoningenspel wordt op maandag 14 januari om 11.00u gespeeld voor de klassen 4 t/m 6.
Ouders zijn , door ruimtegebrek, niet uitgenodigd voor bovengenoemde voorstellingen. Maar
ook aan jullie hebben we gedacht:
Voor de ouders en belangstellenden spelen we het paradijs – en het herdersspel op donderdag 20
december om 20.00u in onze grote zaal. T.a.v. het driekoningenspel mag u de generale repetitie
bezoeken op zondag 13 januari om 20.00u eveneens in onze grote zaal.
5.
Wie heeft zin om mee te zingen in het advent koor?
Beste moeders vaders oma's opa's ooms tantes
Advent, de stille tijd, de tijd waarin we onderweg zijn naar de langste nacht en de geboorte van
het kerstkind.
Doordat het langer donker is keer je vanzelf meer naar binnen.
Onderweg naar de terugkomst van het licht op aarde ontsteken we iedere week een kaars.

Tot de 4 kaarsen branden en het licht weer begint te groeien met de komst van het Christuskind.
Om de vieringen op school te ondersteunen zingen we speciale advent muziek.
De muziek ondersteund ons om te verbinden met jezelf en elkaar.
Hier ter inspiratie https://www.youtube.com/watch?v=U0aL9rKJPr4
Handig om te weten.
*Deelname is gratis
*De repetities vinden plaats in november op maandag 5, 12, 19, 26 van 8.30-9.45 in het
handenarbeidlokaal of kleedruimte gymzaal.
*De uitvoeringen: de drie advent maandagen op het plein en in de advent viering. 3,10 en17
december zingen we 8.15u op het plein en daarna in de grote zaal (einde 9:45)
*De meeste muziek haal ik van vrijschoolliederen.nl dus kan je geen noten lezen dan kan je thuis
ook oefenen.
*Je kunt helaas geen kinderen meenemen naar de repetitie omdat we kort de tijd hebben.
*Dat je op de advent ochtenden om 8.10 aanwezig moet zijn en dat de kinderen zonder jouw
begeleiding in hun rij staan en dat je de kleuters niet mee de klas in kan brengen.
*Je komt in een tijdelijke mailinglist die enkel gebruikt wordt voor het advent koor van dit jaar.
*Heb je vragen of wil je deze info nog eens lezen: kijk op www.annevantilburg.nl/advent Dit is
een besloten pagina en dus alleen met de /advent te bezoeken.
Wil je mee doen?
*mail je naam
*je stemvak (als je dat weet): sopraan, alt, tenor, bas.
*als je er pas om 8:40 bij kan zijn i.v.m. wegbrengen van je kleuter.
anne@annevantilburg.nl
info: www.annevantilburg.nl/advent
6.
Vrijdag a.s. 9 november, vieren we op school het feest van Sint Maarten. Van 16.45u-18.15u
Programma kleuterklassen:
16.45u verzamelen in de klas. De kleuterklassen lopen gezamenlijk de route,
waarbij het notenmannetje en mandarijnenvrouwtje te zien zullen zijn.
(s.v.p. geen foto’s nemen).
Na terugkeer in de klas is er soep (s.v.p. lepel en soepkom meenemen)
Programma klassen 1 t/m 3:
16.45u verzamelen op het schoolplein. De klassen 1a-2a en 3a lopen gezamenlijk naar het veld.
Klas 5a heeft de route verlicht met zelfgemaakte potten.
16.45u verzamelen op het schoolplein. De klassen 1b-2b en 3b lopen gezamenlijk naar het veld.
Klas 5b heeft een andere route verlicht met zelfgemaakte potten.

Op het veld hebben de klassen 4a en 4b het veld verlicht met zelfgemaakte potten. Zij zullen Sint
maartwensliederen zingen. Rond 17.15u verschijnt de bedelaar en Sint Maarten op het paard.
Daarna lopen de klassen dezelfde route terug. Op het schoolplein is er per klas warme
chocolademelk.
De 6e klassen gaan elders een bosspel beleven.
Vrijdagochtend gaan we natuurlijk "KNOLLEN HOLLEN". Wat zou het mooi zijn als er dikke
winterwortels, rode bieten, suikerbieten of selderieknollen uitgehold kunnen worden, naast
pompoenen. Willen jullie zoon of dochter op vrijdag meegeven;
- een pompoen, met voorgesneden deksel en zonder pitten of een knolgewas met voorgesneden
deksel en al gedeeltelijk uitgehold.- gereedschap om KNOLLEN TE HOLLEN. lepel, bierdop
op houtje (schraper), pompoenlepel e.d. En gereedschap om figuurtjes te snijden;
aardappelmesje, gutsje.
- ijzerdraad en stok om de lantaarn aan te bevestigen.
Kinderen uit klassen 4 helpen de 1e en 2e klassen. De 3e klassers worden door klas 5a
geholpen. De 6e klassers en de kinderen uit klas 5b helpen bij de kleuters.
7.
Hoe fijn is het als je jezelf sterk kan denken en niet afhankelijk bent van externe motivatie? Hoe
sterk is het als je zeker in je schoenen staat als een moeilijke toets of situatie tegemoet gaat?
En hoeveel zelfvertrouwen kan het je geven als je zelf iets hebt aangepakt of hebt opgelost?
Tijdens een twee-en-een-half uur durende workshop wil ik de kinderen kennis leren maken met
helpende gedachten en de invloed die deze hebben op de ervaring van een Gebeurtenis, de
Gedachten die je hierbij hebt, je Gevoel, je Gedrag, en het Gevolg. Door oefeningen, spelletjes,
ervaringen en vooral het delen van ideeën hierover gaan ze dit zelf ontdekken.
Lijkt dit je wat voor jouw zoon of dochter? Meld hem of haar dan snel aan voor de workshop die
gegeven wordt op woensdagmiddag 28 november om half 2 (er zijn maar 10 plekjes!). Wil je meer
informatie of direct aanmelden? Kijk dan even op de website www.stipt-leren.nl/workshopdenk-jezelf-sterk/
Let op; dit is niet de workshop die op school wordt aangeboden maar een
compactere versie! Een mooie aanvulling om de kinderen in deze periode van
ontwikkeling een extra motiverend zetje te geven!
8.

Beste ouders , verzorgers, beste leerlingen,
Het is nog herfst, en wij zijn al volop bezig met de voorbereiding van het Kerstfeest. De
aanleiding hiervoor is dat wij ook dit jaar weer graag alle klanten van de Voedselbank Nijmegen –
Overbetuwe in de maand december naast het reguliere voedselpakket een extra feestelijk
kerstpakket willen geven. Het betreft dit jaar zo’n 730 adressen.

Omdat dit kerstpakket een extraatje is mogen de dozen gevuld
worden met luxere dingen. De artikelen die in aanmerking komen
voor het voedselpakket staan vermeld op de bijgevoegde flyer.
Deze flyer is ook verkrijgbaar op de school. Natuurlijk mogen de
kinderen ook iets tekenen en/of een kerstwens meesturen Zo’n
kerstpakket maakt ook hun Kerst wat feestelijker.
Wij zijn de oecumenische diaconale werkgroep van de Antonius
van Paduakerk en de Maranatha kerk. Wij regelen al jaren deze kerstpakketten voor de klanten
van de voedselbank.
Voor deze enorme klus hebben wij de hulp van heel veel mensen nodig. Uw en jullie school heeft
besloten dit jaar aan deze actie mee te doen, een geweldige bijdrage!
Mevrouw Monique Leclercq van de Antonius van Paduakerk (jullie buurkerk) zal er voor zorgen
dat er in de week van 12 november (week 46) dozen op school afgeleverd worden.
In de week van 10 december (week 50) worden de inmiddels gevulde dozen door kinderen van de
school naar de Antonius van Paduakerk gebracht. Vandaar zullen de voedselpakketten naar de
voedselbank worden gebracht. Deze zal zorgen dat elke klant een kerspakket ontvangt.
We hopen met deze actie veel mensen een plezier te doen met de kerstdagen. Het zal de gevers
zeker ook een goed gevoel geven om te kunnen helpen.
De Oecumenische Werkgroep Diaconie van de Antonius van Paduakerk en de Maranatha kerk
danken u en jullie nu alvast heel hartelijk voor de bijdrage aan deze actie. Klanten van de
Voedselbank zullen zeker heel blij zijn met hun kerstpakket!
Voor nadere informatie kan contact worden opgenomen met mevrouw Leclercq
( 024 3237000 of 06 57677672 of moonlekkie@gmail.com).

