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Meandernieuws

Agenda
November 2020
Dinsdag 10 november

Meander OOST Studiedag; groep 1 t/m 8 vrij

Woensdag 11 november

Meander WEST Studiedag; groep 1 t/m 8 vrij

Dinsdag 11 november

Start van Schoolfruit: alle kinderen krijgen 3 dagen per
week gratis groente/fruit op school: dinsdag t/m
donderdag. Op vrijdag moeten kinderen dus weer zelf
fruit of iets gezonds mee.

11 november Sint Maarten
Het vieren van het Sint Maarten feest wordt in sommige streken in Nederland afgezegd of ontmoedigd,
omdat het door het hoge aantal corona besmettingen niet veilig is om met grote groepen kinderen en ouders
langs de deuren te gaan. Op de Meander zullen we dit jaar geen lampionnen maken. We hopen dat het
volgend jaar wel weer door kan gaan.

Sinterklaasfeest
In deze Coronatijd gaat veel anders dan wij gewend zijn.
We weten inmiddels dat de landelijke aankomst van Sinterklaas en de aankomst van Sint in Lelystad niet door
zal gaan, zoals het andere jaren gaat. Daarbij kan men namelijk de anderhalve meter afstand tussen
volwassenen in een grote menigte niet garanderen.
Op de Meander zal het sinterklaasfeest zeker gevierd worden, maar ook wij kunnen er niet omheen, dat wij
moeten handelen volgens de regels van het RIVM en de PO Raad.
Toch willen wij dit kinderfeest wel vieren op onze basisschool. We maken al plannen en zijn bezig met de
voorbereiding van het feest.
We denken nog na over de aankomst van Sint en Piet, maar we weten wel zeker dat ouders en kleine
kinderen niet mogen komen kijken op het schoolplein. We kunnen ook geen hulpouders meer in school
toelaten.
Over enkele weken zal er vanuit de Sintcommissie met ouders worden gecommuniceerd, hoe wij het feest
verder vorm gaan geven.

Fietsverlichting – Actie ANWB
Op zondag 25 oktober is de wintertijd weer ingegaan!
De ANWB zet zich al jaren in voor verkeersveiligheid. 67% van de Nederlanders heeft wel eens
een onveilige verkeerssituatie meegemaakt door fietsers zonder licht. En de kans op een
aanrijding neemt met 20 procent af bij juiste fietsverlichting. Goed idee dus, die fietslamp.
Maar dan moet je hem wel áánzetten.
Ook dit jaar zet de ANWB zich met de fietsverlichtingsactie weer in zodat uw kinderen veilig en
goed zichtbaar op de fiets naar school gaan.
De ANWB fietsverlichtingsactie stimuleert een gedragsverandering bij uw kinderen m.b.t. het
correct voeren van fietsverlichting. De gedragsinterventie bestaat uit een sjabloon met
spuitkrijt dat makkelijk is aan te brengen bij het fietsenhok en op het pad voor het hek van de
school. Onderzoek wees uit dat 20% van de fietsers na het zien van de tag “zet je licht aan” zijn
fietsverlichting wél aanzet. Vaak werkt de fietsverlichting wel maar vergeet men deze echter
aan te zetten. Dit jaar wordt deze gedragsinterventie wederom ingezet: OOK OP DE MEANDER. Wilt u meer
informatie kijk dan op www.anwb.nl/fietsverlichtingsactie.

Meander West groep 7 wint de Verkeersquiz van Lelystad, in de Agora
In groep 6A hebben wij een grote verkeerstoets gemaakt. Daarbij moesten we 35 vragen over het verkeer
maken. Op de eerste en tweede plaats zijn geëindigd:
1. Tijn 29
2. Amber 28, Tanisha 28 en Faye 28
Bij de Grote Verkeersquiz van Lelystad mochten 2 kinderen De Meander vertegenwoordigen. Tijn mocht dus
sowieso op het podium en tussen de andere 3 is geloot. Uiteindelijk mocht Amber samen met Tijn het podium
op. 28 september hebben we De Grote Verkeersquiz gedaan in de Agora. We moesten het opnemen tegen
het Schrijverke, De 3Sprong en de Poolster. De uitslag was:
1. Meander: 34
2. Schrijverke: 26
3. Poolster: 25
4. De 3Sprong: 22
Dus had de Meander (oftewel wij) gewonnen!!!! 😃🎉🏆
Het was spannend, maar wel heel leuk!!

Geschreven door Tijn en Amber.

Nieuwe leden MR
Afgelopen 7 oktober is de jaarvergadering van de MR geweest. Hierbij hebben wij de nieuwe leden
van de oudergeleding aangesteld. We heten Rianne Wirl en Munira Zakariya welkom als leden van
de MR!
Vrijwillige ouderbijdrage
Door de wijziging van het rekeningnummer van de MR, gaat het dit jaar iets anders met de betaling
van de vrijwillige ouderbijdrage en het geld voor de schoolreisjes/kampen. We herinneren u graag
aan de brief die u van ons ontvangen heeft.
Beste ouders en leerlingen van de groepen 4/5 en 6, (bericht van de Kubus)
Maandag 5 oktober hebben docenten van locatie Ziezo voor leerlingen van de groepen
5/6 een wervingsconcertje gegeven op locatie Oost.
Leerlingen die enthousiast zijn geworden, kunnen zich opgeven voor muziekles op de
maandagmiddag van 15.30 tot 16.30 uur. De lessen starten op 9 november a.s.
Twijfel je nog, dan ben je op 19 of 26 oktober van 15.30 tot 16.30 uur welkom bij Ziezo,
Voorstraat 602 voor een proefles.
Liever een ander instrument? Op andere locaties kan je ook kiezen voor cello, keyboard,
viool of zang.
Voordelen
 Lage kosten: €108 voor een jaar muziekles, dat is €4,90 per les
 In verschillende wijken, dus altijd in de buurt
 Gratis gebruik van een instrument of (bij zang) digitaal lesmateriaal
 Lessen van een vakdocent via Kubus
 Groepjes van 5 tot max. 7 kinderen
Het Jeugdfonds Sport&Cultuur kan De hele cursus vergoeden voor wie de lesprijs te hoog is.
Deelnemers van BSO van GO! Kinderopvang krijgen het eerste jaar €15,- extra korting.
Schrijf je dus snel in via onze website: Lelystadvolmuziek.nl
DE KUBUS

