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We zijn begonnen.
Natuurlijk moeten we allemaal weer even
wennen, zowel de ouders als de kinderen
en leerkrachten. Er zijn uiteraard weer een
paar veranderingen en daarom ga ik u de
komende tijd beetje bij beetje informeren
over de wijzigingen. Al met al valt het mee
en zult u merken dat we ook veel bekende
gewoontes weer even “opfrissen”.
Het team is regelmatig in de
zomervakantie op school geweest om alles
voor te bereiden. Vanaf nu hebben we
elkaar als leerkracht en ouder weer hard
nodig om er voor de kinderen een leuk en
leerzaam jaar van te maken. Wij hebben er
We hebben er zin in!
verschrikkelijk veel zin in. En de kinderen
ook. Ondanks het “mindere” weer in deze
zomervakantie zien we flink veel bruine
snoetjes. Belangrijkste: allemaal weer
goed gezond teruggekomen. We zijn
begonnen!!! Met vriendelijke groet, Nelis
van Binsbergen
Deze week heel veel informatie
Een lawine aan informatie. Vrijdag krijgen de oudste
leerlingen de Praktische Info + Jaarkalender +
telefoon- en adressenboekje mee.
In de Praktische Info ziet u veel punten die eigenlijk
wekelijks of maandelijks van belang zijn. Let goed op
het vakantierooster, want de vrije (studie)dagen zijn
nu ook ingepland. In de Jaarkalender ziet u heel veel
activiteiten verspreid over het jaar waarbij u als
ouder een rol kunt hebben.
In de Jaarkalender kunt u ook zien wanneer wij de
nieuwsbrieven op de site plaatsen. Daarnaast zullen
wij u onze nieuwsbrieven via de mail toesturen. Er
zijn altijd wijzigingen nadat de paperassen al
gekopieerd zijn. In de Jaarkalender is al 1 wijziging
bekend: De Koningsspelen houden we niet op vrijdag
20 maar op donderdag 26 april 2018. T.z.t. zal ik dat
nog regelmatig herhalen.
Vandaag ook al heel veel belangrijke feiten in deze
1e nieuwsbrief.

Brigadiers
Gelukkig hebben we weer voldoende
brigadiers beschikbaar om aan het begin
en het eind van de dag de kinderen veilig
over te zetten. Graag noemen we hier de
vaders, moeders, opa’s en ooms die de
verantwoordelijkheid voor ons allen willen
nemen. Wij noemen dat helden. Onze
helden zijn: Carolina Speijers, André
Ladestein, Elske Quakkelaar, Marsha
Venema, Anne Rottink, Erica van Dinther
en Henk de Boer(5x).

Bij de start van het schooljaar geven we
folders mee van typecursussen,
thuisleren, enz. Wij stimuleren niet en
hebben ook geen voorkeur en geen
belang. Alles vrijblijvend!!

De rode loper voor
onze nieuwe
leerlingen en hun
ouders! En….. de
rode loper is heel
lang!
We hebben er heel veel
leuke, lieve nieuwe
leerlingen bij. En
daarbij ook heel veel
gezellige enthousiaste
ouders!
Eerst noemen we de
nieuwe leerlingen in de
hogere groepen en
daarna zien we de
namen van de kinderen
in groep 1A of 1B.

Henk laat de kinderen van groep 2
overvliegen op de laatste schooldag.
Reclame materiaal.
Natuurlijk hebben de uitgeverijen de
commerciële kansen in school ontdekt. Weet
van ons dat wij pure commerciële rommel,
waar geen kind en ouder bij gebaat is,
meteen weggooien.
Dan is er ook een heel groot grijs gebied: het
is commercieel maar met een inhoud die te
maken heeft met gezondheid(schoolfruit,
sport) of met cultuur(theater de KIK in Elst)
of met educatie(type cursussen, lezen of
thuisleren). Wij gaan niet voor onze ouders
bepalen wat ze wel of niet kunnen kiezen. Wij
hebben een groot vertrouwen in onze ouders:
dat kunnen ze heel goed zelf. Daarom geven
we over deze onderwerpen wel de folders
mee. U hebt er wat aan of niet. In het laatste
geval gewoon hup in de papierbak.

Een heel hartelijk welkom aan
Bram Smit in groep 7A
Djem Janssen in groep 7A
Jill van Eck in groep 7A
Matthijs Rissewijvck in groep 5
Elin Smit in groep 4
Medelijn Rissewijck in groep 3
Maarten Timmerman in groep 3
Jort Smit in groep 2A
Fayèn Korver in groep 2A
Gwen van Eck in groep 1-2A
Sepp van Burken in groep 1A
Fien van den Dam in groep 1A
Daan Goemaat in groep 1B
Luuk Jacobs in groep 1A
Joep de Jonge in groep 1B
Liam Pater in groep 1A
Liana van Rooijen in groep 1A
Joris Vis in groep 1A
Twan Koopmans in groep 1A
Mirthe Quakkelaar in groep 1A

Het warme welkom geldt
zeker ook voor de papa’s en
mama’s. We hopen dat de
kinderen en de ouders zich
heel snel thuis zullen voelen
bij ons op De Meeuwenberg.
Als er vragen of
onduidelijkheden zijn: loop
gerust even binnen bij de
leerkracht of directeur.

De Meeuwenberg weer hoofdluisvrij!
Laten we blij zijn dat we voor de zoveelste keer
geen hoofdluizen hebben aangetroffen.
Complimenten aan alle ouders. Dit gaat heel
goed! En grote dank aan de luizenmoeders die
hun controletaak zo leuk en serieus hebben
gedaan. Tijdens de komende INFO-avonden
krijgt u allemaal de vraag of u mee wilt helpen
bij de controles.

Op De Meeuwenberg
komen ze er niet in!
Drie keer “hoera” voor onze jarigen!
Wij gaan even iets recht zetten: We feliciteerden vlak voor de
zomervakantie Lucas Jordaan met zijn verjaardag. Daarbij
klopten de groep en zijn leeftijd niet. Daarom nu speciaal voor
Lucas nogmaals de vrolijkste felicitaties, omdat hij op 14
augustus 7 jaar geworden is. Ondertussen zit Lucas al in groep
4!
Dan nu hierbij de vrolijke feestneuzen voor de komende 2
weken:
Cas Schellvis uit 2B wordt op 10 september 5 jaar.
Jort Smit uit groep 2A wordt op 11 september 5 jaar.
Damian Pater uit groep 7B wordt op 13 september 10 jaar.
Isa Bos uit groep 3 wordt op 15 september 5 jaar.
Allemaal alvast van harte gefeliciteerd!
Informatieavonden.
Hieronder en ook op onze jaarkalender ziet u dat u allemaal uitgenodigd wordt voor de
informatieavond van de groep waarin uw zoon of dochter zit. U krijgt dan van de
leerkrachten te horen wat wij uw zoon of dochter het komend schooljaar gaan aanbieden.
Van harte aanbevolen. Er is weer volop nieuws!

Groep

Dag

Tijd

1-2A
1-2B
3
4
5-6
6-7
7-8

Dinsdag 5 sept
Woensdag 6 sept
Dinsdag 5 sept
Dinsdag 5 sept
Donderdag 7 sept
Woensdag 6 sept
Woensdag 6 sept

19.00
19.00
19.00
19.00
19.00
19.00
19.00

026 4742915

Datum:
Di 5 sept
Wo 6 sept
Do 7 sept
Za 9 sept
Vr 15 sept
Za 16 sept
Wo 20 sept

Activiteit:
Info avond (zie schema hierboven)
Info avond (zie schema hierboven)
Info avond (zie schema hierboven)
Polenwandeltocht Driel
Nieuwsbrief 2 op onze site en via de mail
Polenherdenking op het Polenplein 15.00 uur
Korfbaltoernooi in Zetten
Zie ook onze Jaarkalender.

Speciale oproep: inzameling leesboeken.
Geachte ouders,
Velen van u weten nog dat Miriam, Anne Roos en Lisa Hulshuizen twee keer op De
Meeuwenberg hebben gezeten. De drie zusjes zijn geadopteerd door Rob Hulshuizen en
Annemarie Wessels. Zij wonen op Haïti en verrichten daar ontwikkelingshulp.
De Meeuwenberg ondersteunt de adoptieouders met (school)geld en boeken. In het
verleden collecteerden we elke maandag voor deze drie meisjes, maar de inbreng was zo
laag dat we daarmee zijn gestopt. Echter, zo nu en dan houden we een eenmalig bijzondere
actie.
Nu gaat het om een gerichte inzameling van leesboeken. Hebt u thuis een boekje uit
bijgaande lijst en wilt u het afstaan voor Miriam, Anne Roos en Lisa? Zij zijn er dolgelukkig
mee. In de komende weken wordt er weer een container met hulpgoederen geladen en de
boeken kunnen daarin mee.
Het gaat om dit wensenlijstje:
Van de serie “De olijke tweeling”:

Overige wensen:

De olijke tweeling:
- naar het zonnige zuiden
- en de ponyboerderij
- krijgt schaatsen
- op avontuur
- en het verdwenen geld
- op het politiebureau
- gaat verhuizen
- wint een prijs
- gaat stunten
- op verkenning
- in Italie
- op zaal 9
- op het familiefeest
- en de spannende logeerparty
- als speurders
- en tante Frieda
- maakt het te bond
- ontmoet een zigeurerfamilie
- en de verdwenen dieren
- op de planken
- en de losgeslagen paarden
- en het vervalste schilderij
- is verliefd
- en het oude boshuis
- helpt mee in het dierenasiel
- in de dierentuin
- en de danswedstrijd

Nanda Roep - Tanja's song
Nanda Roep - Tanja is verliefd
Nanda Roep - Tanja en de jongens
Marcel van Driel - Superhelden.nl deel 2 en 3
Lydia Rood - Marikes vijfde geheim
Lydia Rood - Marike (hartje) ... hahaha
Lydia Rood - Marike in paniek
Rachel Elliot - H2O een leven vol geheimen
Danielle Bakhuis - verliefd... en nu?

Anne Roos, moeder Annemarie, Miriam en Lisa.

