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Vrije ochtend groep 1 t/m 4
Op vrijdag 24 november hebben de kinderen
van groep 1 t/m 4 de eerste vrije ochtend.
De kinderen hebben deze vrije ochtend
omdat ze anders teveel uren naar school
gaan. Wij hopen dat de kinderen een leuke
(extra) vrije dag hebben.
Veiligheid bij school.
Zoals u weet hebben wij de verkeersveiligheid
rondom de school hoog staan, maar we hebben
uw hulp hierbij hard nodig! Zou u geen fietsen op
de stoep willen plaatsen bij de Ausumsstraat en
bij het bankje?
Onderaan de Nieuwsbrief hebben wij de
afspraken van de verkeersbrigadier nogmaals
neergezet. We hopen dat u ook het belang van
een goede verkeerveiligheid inziet!
Alvast bedankt voor uw medewerking!
Noud van juf Alice geboren
Op dinsdag 14 november is Noud, de zoon
van juf Alice geboren. Noud is gezond en
weegt 8 pond. Hierbij willen we juf Alice,
haar man Eric en broer Mees van harte
feliciteren.

Gezond 10 uurtje
Zoals u weet willen we graag dat kinderen
op school gezond eten! De laatste tijd is
ons opgevallen dat er steeds meer
kinderen zijn die chocoladerepen en
andere koek en snoepjes meenemen naar
school. We willen als school graag voor
een verantwoordere keuze gaan. Ook voor
kinderen die ook graag koek o.i.d. willen
eten is dat niet echt leuk, we krijgen dan
scheve gezichten. Wanneer er in de pauze
toch snoep of koek meegegeven wordt,
dan mag dat niet opgegeten worden.

Drie keer “hoera” voor onze jarigen!
Laten we even kijken naar de vrolijke feestneuzen voor de komende
weken:
Bo Muller uit groep 3 wordt op 18 november 7 jaar.
Faya Opperman uit groep 8 wordt op 21 november 11 jaar.
Daan Visser uit groep 5 wordt op 22 november 9 jaar.
Sientje Splinter uit groep 3 wordt op 25 november 7 jaar.
Noor Baumann uit groep 2B wordt op 26 november 5 jaar.
Youri Broens uit groep 2A wordt op 27 november 5 jaar.
Mels Huiskamp uit groep 2B wordt op 27 november 5 jaar.
Noud Huiskamp uit groep 2A wordt op 27 november 5 jaar.
Roys Ruiz uit groep 8 wordt op 27 november 12 jaar.
Allemaal alvast van harte gefeliciteerd!
De grote Sinterklaasshow
Op woensdag 22 november is er voor
de kinderen van groep 1 t/m 4 een
uitvoering van de grote
Sinterklaasshow.
I.v.m. de show op deze ochtend is er
voor alle groepen geen gymles.
Nieuwsbrief niet ontvangen?
Bij ParnasSys, ons leerlingenadministratiesysteem,
is al wekenlang een storing m.b.t. het versturen van
de Nieuwsbrief. Het kan zijn dat u daardoor af en
toe geen nieuwsbrief ontvangt. Onze excuses
daarvoor! We hopen dat het probleem snel opgelost
is, tot die tijd kunt u de Nieuwsbrief wel op onze
website http://meeuwenberg.net/nieuwsbrieven
lezen.
Niet op school eten?
Er zijn een aantal kinderen die
tussen de middag bij andere
kinderen gaan eten. Als school
vinden we het moeilijk om het
overzicht en de
verantwoordelijkheid voor deze
kinderen te hebben. We hebben
het er met elkaar over gehad.
Kinderen mogen best bij andere
kinderen eten, maar dan moet dit
voor schooltijd geregeld zijn en
de beide ouders daarvan op de
hoogte zijn.

Staking 12 december? – Voor de toekomst van de kinderen
Zoals u weet gebeurt er op dit moment veel in onderwijsland. Misschien heeft u wel in
de media gehoord dat er weer stakingsacties op komst zijn. Ook wij zijn van plan om
met deze actie mee te doen. Dit doen we niet voor ons zelf, maar juist voor de
(toekomstige) leerlingen van onze school.
Net voor de vorige staking lekte uit dat het kabinet 500 miljoen klaar had staan voor het
verlagen van de werkdruk in het onderwijs. Helaas bleek dit op 10 oktober in het
regeerakkoord anders.
Voor 2018 is er slechts 10 miljoen gereserveerd om de werkdruk aan te pakken. Een
druppel op een gloeiende plaat. Het “beloofde” bedrag van 500 miljoen, blijkt in
werkelijkheid 430 miljoen te zijn en dit volledige bedrag komt pas in 2021 beschikbaar.
Zoals u in de grafiek kunt zien is
2021 echt veel te laat, tegen die tijd
zullen er al bijna 5000 fte tekort zijn
in het onderwijs. Dat betekent dat
er in 2021 zo’n 115.000 kinderen in
Nederland zonder leerkracht zullen
zitten. In 2025 zal dit getal zelfs al
opgelopen zijn tot 230.000
leerlingen. Dit is nu echter al te
merken: klassen worden verdeeld of
naar huis gestuurd en vacatures
blijven lang open staan.
De vraag voor de salarisverhoging heeft hier ook mee te maken. Doordat het salaris met
vergelijkbare beroepen (denk o.a. aan leerkrachten Voortgezet Onderwijs) kiezen te
weinig studenten voor het beroep leerkracht Primair Onderwijs. Ook stappen er
leerkrachten over van het PO naar het VO. Deze ontwikkelingen komen het lerarentekort
niet ten goede. Er ligt op dit moment een bedrag van 270 miljoen hiervoor. 900 miljoen
is het absolute minimum om de salarissen te repareren zodat we leerkrachten in de
toekomst kunnen krijgen en collega’s die het vak verlaten weten te behouden.
Wij begrijpen dat weer een dag staken voor u als ouder wellicht wat ongemak kan
opleveren. De acties zijn ook zeker niet bedoeld om u als ouders in een lastig parket te
brengen. Het gaat ons echt om de toekomst van uw en onze kinderen. Het is nu of
nooit, nu moeten we doorpakken! Wij hopen dan ook op uw steun te kunnen (blijven)
rekenen.
Op 3 november zijn er in de media nieuwe acties aangekondigd. Op het moment dat er
in de week van 5 december géén 1,4 miljard voor het PO op tafel ligt, zullen wij op
12 december opnieuw de deuren sluiten en zullen wij staken voor de toekomst van het
onderwijs!
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Datum:

Activiteit:

Za 18 nov
Zo 19 nov
Vr 24 nov
Ma 27 nov

Sint komt aan in Nederland
Sint komt aan in Driel
Eerste vrije ochtend groep 1 t/m 4
Info-avond VO groep 7 en 8 (bij voldoende
belangstelling)
Zie ook onze Jaarkalender
Nieuwsbrief 7 via mail en op de website
Sint op school

Vr 1 dec
Di 5 dec

Hier niet uitstappen! Hier niet even parkeren!
De gele doorgetrokken strepen langs te stoepen rondom de Meeuwenberg zijn er niet zonder reden.
Bij de school hebben we te maken met maar liefst 5 punten van waaruit verkeer mogelijk is:
Rijnstraat
Ausemsstraat
Parkeerplaats bij de kerk
Kerkstraat richting dorp
Kerkstraat richting dijk
Juist op momenten dat de school begint en eindigt is er, met name in de ochtend, veel verkeer. Niet
alleen ouders van kinderen van de Meeuwenberg komen brengen en halen, maar ook die van de
Kameleon en de Vallei. Voegen we daarbij het overige woon- werk- en vrachtverkeer dan is de chaos
compleet en de veiligheid in het geding. Voor ouders, voor kinderen, voor passerend verkeer en ook
voor de verkeersbrigadiers. Op sommige momenten is er zelfs sprake van zeer onveilige
verkeerssituaties. Het overzicht is dan compleet weg, vooral als het verkeer zich ophoopt bij de
kruising Rijnstraat - Ausemsstraat, soms tot op de zebra.
Om toch overzicht te kunnen houden zijn er door de gemeente dikke gekleurde palen en teksten als
‘Schoolzone’ geplaatst. Maar het helpt niet altijd, de auto’s worden soms nog schots en scheef langs
de kanten en in de bochten geparkeerd zonder rekening te houden met anderen. Daarom zijn er
doorgetrokken strepen op de stoepranden geverfd en vragen wij u opnieuw:
Hier Niet Stoppen om uw kind even snel uit te laten stappen en/of te parkeren.
Ook als het even niet zo druk is, want alleen: Goed voorbeeld doet goed volgen!
Kiss en Ride

Voor ouders die hun kinderen alleen willen afzetten om daarna direct weer verder te rijden is nu een
speciale Kiss en Ride strook ingericht. Deze strook ligt aan de overzijde van de school en wordt
aangegeven door duidelijke en kort onderbroken gele strepen op de stoeprand. Langs deze strook
kunt u uw kind, aan de stoep zijde!, afzetten, waarna deze via de voetgangers oversteekplaats
(zebra) naar school kan lopen. Wij verwachten dan wel van u dat u daarna meteen weer verder rijdt.
De schoolleiding en leerkrachten zijn al jaren bezig met veiligheid op en rond de school, soms met
succes en soms met wat minder succes. In vrijwel iedere nieuwsbrief staat er wel iets over
verkeersveiligheid.

Ook de rol van de ouders om de verkeersveiligheid in het algemeen en in het bijzonder rond de
school te bevorderen is daarbij heel belangrijk. Leg uw kind goed uit ‘het waarom’ en let ook eens op
de praktische uitvoering door uw kind in het verkeer. Uitleg is nog niet voldoende, want ook het
gedrag in het verkeer door de ouders zelf is van groot belang!
Ouders hebben in de ogen van hun kinderen een voorbeeld functie. Alles wat kinderen zien van hun
ouders, dus ook uw gedrag in het verkeer, nemen ze in zich op. Zij kopiëren het gedrag van de
ouders.
Wij vragen nogmaals dringend uw hulp om, samen met uw kind, de regels die we met elkaar hebben
afgesproken ook op te volgen, om daarmee de verkeersveiligheid in het algemeen en rond de school
in het bijzonder te bevorderen. Wij rekenen op uw hulp.
Onder de titel ‘Wist u dat’, vindt u hieronder de belangrijkste punten:
Wist u dat:
Bij een doorgetrokken gele streep men niet mag stoppen of parkeren.
Bij onderbroken gele strepen men alleen kort mag stoppen om bijv. uit te laten stappen.
Op een kruising van wegen, bij uitritten, óf op of tegenover een bushalte niet mag worden
geparkeerd.
We kinderen, voor hun veiligheid, altijd aan de stoepzijde laten uitstappen!
(houdt daar vooraf met het instappen én parkeren rekening mee)
We de straat nooit oversteken op kruisingen en ook niet over de afstand die ligt tussen de blauwe
borden met de rode pannenkoek, maar gebruik maken van de zebra.
Een stoep (trottoir) is om op te lopen en niet om op te fietsen of te brommen.
De stoepen langs en tegenover de school geen parkeerplaatsen zijn voor fietsen, bakfietsen etc.
We de stoep op de Ausemsstraat langs het kerkplein t/m de hoek – Rijnstraat helemaal vrij moeten
houden zodat de schoolkinderen altijd vrij over deze stoep kunnen doorlopen.
Fietsen, incl. brom- , snor- en bakfietsen en scooters alleen nog mogen worden geparkeerd op het
kerkplein, tegenover de school.
De ouders voor het afhalen niet op de stoep wachten, maar op het Kerkplein.
Als we naar school fietsen vanuit de Kerkstraat, we niet meer over de stoep fietsen, maar over de
straat doorrijden tot aan de zebra en pas daar afstappen.
Als er brigadiers bij de zebra aanwezig zijn, men de aanwijzingen van deze brigadiers strikt moet
opvolgen.
We een zebra alleen lopend mogen oversteken, niet rijdend. Dus niet skateboarden of daarmee
vergelijkbaar, of fietsend, dan heb je immers geen voorrang!

We afspreken dat deze paar simpele regels worden nageleefd om daarmee de verkeersveiligheid
voor de kinderen, maar ook die van uzelf te bevorderen, dit geldt ook tijdens de schooluren!
Deze regels ook gelden voor Opa’s en Oma’s. Die krijgen de nieuwsbrieven niet. Wilt u de informatie
doorgeven?
Goed voorbeeld doet goed volgen, een slecht voorbeeld doet ………
Uw verkeersbrigadier

