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. Even voorstellen
Sinds april 2018 ben ik als remedial teacher werkzaam op de Meander. Allereerst voor de
bovenbouwklassen en later kwam het verzoek of ik mij over de klassen 1 t/m 3 wilde ontfermen.
Dit deed ik en doe ik nog steeds met veel plezier. Er is hierbij goed overleg met zowel de
leerkrachten als met de intern begeleider.
Gedurende mijn loopbaan ben ik voortdurend bezig geweest met mij verder te verdiepen in ons
mooie beroep. De opleiding als Intern begeleider, opleiding tot adjunct-directeur in het primaironderwijs, coördinator Hoogbegaafdheid zijn daarvan enkelen. Ik heb 40 jaar als leerkracht op
zeer verschillende scholen gewerkt in Nijmegen, Amsterdam, Arnhem en nu weer in Nijmegen.
Mijn tijd op de Meander tot nu toe kenmerkt zich door wederzijds respect, van elkaar leren en
het beleven van een warm team. Mij is recentelijk gevraagd of ik Harry tot de zomervakantie 1 ½
dag per week zou willen vervangen. Natuurlijk heb ik die vraag even laten bezinken want ook al is
het maar 1 ½ dag, het vraagt toch weer meer en andere bezigheden dan alleen RT
werkzaamheden. Maar ik voelde me gesteund door het team én door de aanwezigheid van de
grote expertise van de collega’s en van het onderwijs ondersteunend personeel.
Dit houdt in dat u mij tot de zomervakantie op woensdag en donderdag aan zult aantreffen als
vervanger van Harry. Op die dagen ben ik er voor het team, de kinderen en de ouders. De taken
zijn, onder andere, het onderhoud van het gebouw, de officiële opening van de school en alles
wat zich verder voordoet. Daarnaast blijf ik op dinsdag en vrijdag werkzaam als RT’er voor de
klassen 1 t/m 3.

Met vriendelijke groet,
Leoniek Schmidt

3. Gevonden voorwerpen
Er is weer heel wat verzameld de afgelopen maanden.
Ook al denk je "wij zijn niets kwijt of wij vinden toch nooit iets terug!!"
Daarom wil ik jullie uitnodigen om op vrijdag 22 maart van 12:30 tot 13:30 langs de grote zaal te
lopen.
Daar liggen alle gevonden voorwerpen uitgestald en wie weet vind je iets waar je niet naar zocht!
Jassen, tassen, gym en gewone kleren. Sjaals, handschoenen maar ook gymschoenen.
KOM VRIJDAG VANAF 12:30 NAAR DE GROTE ZAAL
IK STA ER TOT 13:30 MET DE UITGESTALDE GEVONDEN VOORWERPEN
Mocht je niet kunnen en je mist wel wat mail mij dan op zwaan12@xs4all.nl
4. Ecoschools

De omgang met natuur, het respect voor leven en welzijn, zorg voor de aarde hebben op onze
school een vanzelfsprekende rol in de dagelijkse lessen.
De kinderen leren door onze voorbeelden, maar hebben vanuit hun belevingswereld al een
natuurlijk interesse in wat hen omringt.
Wij richten de school en de lessen zo in dat kinderen de natuur kunnen beleven, zich bewust
worden van processen en zich kunnen verwonderen.
Ecoschools sluit hierbij aan. Het is een wereldwijde organisatie waar wij als Vrije school bij
aangesloten zijn. We hebben op school een team van kinderen en leerkrachten die projecten en
acties bedenken om te zorgen dat er aandacht blijft voor duurzaamheid, zorg voor omgeving, en
rol van onszelf in de natuur.
Elk schooljaar vormen we een nieuw team met afgevaardigden uit de klassen 5 en 6, deze
kinderen werken een heel jaar samen in het eco-team aan de doelen die ze zelf opstellen. Er zijn
begeleiders die zorgen voor continuïteit en implementatie.
De kinderen uit het eco-team zorgen er zelf voor dat ze het thema duurzaamheid uitdragen in
de klassen, en geven door middel van acties aandacht en inspiratie voor lessen.

