1.Lenteconcert
24 maart van 14.00 - 17.00 uur verzorgt klas 6B een prachtig lenteconcert.
Toegang €3,50.
Tijdens het lenteconcert kan je genieten van voorstellingen die door leerlingen en familie van
Klas 6B worden verzorgd. Tijdens de pauzes kan je smullen van het gebak en lekkers!! Het geld
dat opgehaald wordt, gaat naar het eindkamp.
We hopen dat jullie komen!!
Gwen en Julia

2. Landelijke onderwijsstaking van 15 maart
Vakbonden AOb, FNV Onderwijs en Onderzoek en FvOv roepen op 15 maart een staking uit
voor alle onderwijssectoren, van het primair onderwijs tot universiteit. De staking maakt
onderdeel uit van de actieweek (11 t/m 15 maart) die wordt afgesloten met een landelijke
onderwijsstaking op 15 maart op het Malieveld in Den Haag. De AOb, FNV en FvOv vinden dat
er in alle sectoren meer geld moet komen voor verbetering van de salarissen. Daarnaast eisen de
vakbonden dat er geld vrijgemaakt wordt om de werkdruk te verlagen.
Andere vakbonden in het primair onderwijs, CNV Onderwijs en AVS doen mee aan de actieweek
maar ondersteunen de staking niet.
Iedere werknemer in Nederland heeft op basis van het stakingsrecht het recht om het werk neer
te leggen. Meestal protesteren werknemers dan tegen hun werkgever. De staking van 15 maart is
niet een op de werkgever gerichte staking, maar een politieke staking. Vakbonden en werknemers
hanteren dan het middel van staking om druk uit te oefenen op de politiek.
De leerkrachten van Meander scharen zich massaal achter deze staking. Onze school gaat op
vrijdag 15 maart op slot.

3. Ecoschools bericht-Warme truien/vesten op 13 en 20 maart !
Het ecoschools team, onder leiding van Harald/Mandy heeft voor de komende weken plannen
gemaakt om ook alle medeleerlingen te betrekken bij hoe wij met duurzaamheid/eco plannen
bezig zijn.
Om een volgend certificaat te halen in juni moet je kunnen aantonen dat wij eco lessen die
passen bij de vrije school gedaan hebben.
Het idee is om op wo 13 maart – en wo 20 maart – een warme truien dag te organiseren.
De verwarming gaat dan in de klas laag (of uit), en kinderen kunnen met hun dikke trui of vest
prima de dag doorkomen- wat extra bewegen en buiten spelen kunnen op zo`n dag natuurlijk
prima passen. We kunnen met de kinderen het begrip duurzaamheid/ecoschools in de lessen
voorbereiden Elke leerkracht kan het thema passend bij niveau en leeftijdsfase vorm geven.
We hopen op jullie medewerking- ieder kind lekker warm aangekleed naar school(bv in laagjes,
zodat je ook wat uit kan doen als je het warm krijgt van het bewegen)

4.
De bestuurder van Pallas heeft me gevraagd tot aan de grote vakantie de Strijene in Oosterhout,
als interim directeur, onder mijn hoede te nemen.
Na overleg met de medewerkers en de MR is ervoor gekozen dat ik op de woensdagen en
donderdagen niet op Meander ben. Leoniek Schmidt-Roncken is bereid gevonden, met een
afgesproken takenpakket, op deze dagen waar te nemen. Zij zal dan ook op “mijn” kamer te
vinden zijn.
Leoniek verzorgt op dit moment de remedial teaching voor de klassen 1 t/m 3. Dit zal ze
grotendeels ook blijven doen. Het deel van de RT dat ze los moet laten neemt Els Geraets op
zich. In de klas van Els is een LIO stagiaire die, ook vanuit haar opleiding, zelfstandig met een
klas dient te werken.

