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Hoera, wéér schoolfruit!!!!!
We verwachten vanaf 13 november weer drie keer
in de week gratis schoolfruit. De Meeuwenberg is
nu al voor de vijfde(!) keer ingeloot. Heel
bijzonder! Graag zien we dat alle ouders hun
eigen gewoonte met de pauzesmikkel en drinken
voortzetten. Dat wij het schoolfruit aanvragen en
uitdelen moet u zien als een extraatje.
Donderdag is al een vaste fruitdag op school.
Daarom zullen wij het schoolfruit op dinsdag,
woensdag en vrijdag uitdelen. We zijn heel
benieuwd wat we dit jaar aangeboden krijgen.

Drie keer “hoera” voor onze jarigen!
Laten we even kijken naar de vrolijke feestneuzen voor de
komende weken:
Steijn Leseman uit groep 7 wordt op 6 november 10 jaar.
Maaike van den Broek uit groep 5 wordt op 10 november 8
jaar.
Marjolijne van den Broek uit groep 5 wordt op 10 november 8
jaar.
Luke Demon uit groep 8 wordt op 10 november 12 jaar.
Rosemarijn Pater uit groep 3 wordt op 17 november 6 jaar.
Allemaal alvast van harte gefeliciteerd!
We leggen de rode loper uit.
Inderdaad leggen we de rode loper uit,
want we hebben weer 2 nieuwe eregasten
op De Meeuwenberg. We zetten graag
Isabella Boogaars en Julia Lemstra in het
zonnetje. Isabella wordt op 9 november 4
jaar en Julia wordt op 11 november 4 jaar.
Isabella komt in groep 1/2a en Julia in
groep 1/2b. De rode loper geldt voor het
eerst of opnieuw ook voor de ouders van
Isabella en Julia. Laten we met elkaar
samenwerken om er voor de kinderen een
leuke leerzame tijd van te maken.

Even voorstellen:
José Toonen
Ik wil mij even voorstellen.
Mijn naam is José Toonen. Ik woon samen met mijn man in
Bemmel.
Het is de bedoeling dat ik de komende tijd tot eind december les ga
geven in groep 1/2 a. Als er iets is dan hoop ik dat u bij mij komt en
het bespreekt. Ik hoop dat wij er samen een goede tijd van maken.
Groeten José
Cindy Steures
Mijn naam is Cindy Steures en ik zal de aankomende periode op de
donderdag en vrijdag in groep 7/8 staan. Vorige week heb ik al kennis
mogen maken met de klas en dit verliep zeer prettig mede als de
kennismaking met het team.
Ik zal mezelf even kort aan u voorstellen.
Mijn naam is dus Cindy Steures en ik ben 31 jaar oud. Ik kom
oorspronkelijk uit Nijmegen, maar woon al 30 jaar met veel plezier in
Beuningen.
Ik ben vanaf augustus 2007 werkzaam in het onderwijs. Ik ben deze
jaren werkzaam geweest als invalkracht, maar heb ook langere periodes
mijn eigen groep mogen draaien. In deze jaren heb ik erg veel ervaring opgedaan. Ik
heb veel liefde voor het vak en voor kinderen.
Ik heb meerdere malen een bovenbouwgroep mogen draaien en ik heb daar veel
voldoening uitgehaald. Ik kan mijzelf goed vinden in de leefwereld van ‘het
bovenbouwkind’ en bouw snel een band op met de kinderen in mijn klas. Een fijn
pedagogisch klimaat staat bij mij hoog in het vaandel. Ik stop dan ook veel tijd en
energie in het ontwikkelen van een fijne leeromgeving voor ieder kind.
Ik kijk erg uit naar de komende periode. Mocht u nog vragen hebben, dan kunt u altijd
contact met mij opnemen of even na schooltijd binnenlopen. Op naar een fijne
samenwerking!
Met vriendelijke groet, Cindy Steures
Chantal Dulos
Via deze nieuwsbrief, wil ik mij graag aan jullie voorstellen.
Mijn naam is Chantal Dulos en ik woon in Heteren. In mijn vrije tijd,
breng ik veel tijd door met mijn familie en vrienden. Daarnaast ben ik
regelmatig creatief bezig of lees ik graag een (kinder)boek. Ik vind het
ook heerlijk om rustig op de bank een serie te kijken. Vanaf oktober t/m
februari zal ik juf Alice vervangen tijdens haar zwangerschapsverlof. Ik
mag nu al een paar weken in groep 6/7 werken en heb het enorm naar
mijn zin. Ik vind het belangrijk om de kinderen veel te leren in een
gezellige en veilig omgeving. Voor vragen of om iets te bespreken, zijn jullie altijd
welkom! Tot snel. Groeten juf Chantal
Fred van der Heijden
Ook ik wil me even voorstellen. Ik ben Fred van der Heijden, getrouwd, we
hebben 2 kinderen en ik woon in Heteren. Verder ben ik directeur van de
Clara Fabriciusschool in Herveld, ook een Triviumschool.
Zolang dat Nelis afwezig is zal ik regelmatig op school te zien zijn om Eline
en Claudia te ondersteunen. Zij zijn voor ouders, leerlingen en
leerkrachten het eerste aanspreekpunt.
Met vriendelijke groet, Fred van der Heijden

Het nationaalschoolontbijt 2017
In tegenstelling tot eerdere berichtgeving
is het schoolontbijt volgende week niet op
dinsdag 7 maar op donderdag 9 november.
Het bleek vanuit de organisatie logistiek
niet mogelijk om de ontbijtpakketten op de
maandag of dinsdag te bezorgen op de
Meeuwenberg.
Dat betekent dat de groepen 6/7 en 5/6
die ochtend niet gaan gymmen.
De kinderen mogen op 9 november in hun
pyjama of ochtendjas naar school komen.
Gewone kleding moeten wel in het tasje
mee naar school.
We maken er een gezellige maaltijd van.
Schoen zetten!
Hoewel de Sint nog onderweg is vanuit
Spanje hebben we al wel een berichtje
gekregen wanneer we onze schoen mogen
zetten op school. Dit is op vrijdag 17
november.
Dit is op de vrijdag voor de aankomst in
Nederland. In het weekend zal hij er dan
een kleinigheidje instoppen.
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Datum:
Do 9 nov
Do 9 nov
Vr 10 nov
Di 14 nov
Vr 17 nov
Vr 17 nov
Vr 24 nov
Ma 27 nov

Activiteit:
Het nationaalschoolontbijt
10-minutengesprekken groep 1 t/m 8
Schoolfotograaf
10-minutengesprekken groep 1 t/m 8
Kinderen mogen de schoen op school zetten
Nieuwsbrief 6 op de site en via de mail
Eerste vrije ochtend groep 1 t/m 4
Info-avond VO groep 7 en 8 (bij voldoende
belangstelling)
Zie ook onze Jaarkalender

