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Kerstdiner
Wat hebben al veel ouder(s)/verzorger(s) zich
ingeschreven voor een gerecht tijdens de
kerstviering op school. Daar zijn we natuurlijk
erg blij mee, maar we kunnen nog meer
gerechten gebruiken! Zou u zich op de
intekenlijst, bij de deur van het lokaal, willen
inschrijven? Namens de kinderen alvast
bedankt!

Schoolschaatsen met groep 6, 7 en 8
Op dinsdagochtend 19 december gaan we met de leerlingen
van groep 6, 7 en 8 schaatsen op de kunstijsbaan van het
Winterfestijn in Elst. Voor de leerlingen is dit gratis, dankzij
een bijdrage van de gemeente en sponsors.
De bus vertrekt (ongeveer) om 9.45 uur. We schaatsen van
10.00 – 11.00 uur. U bent van harte uitgenodigd om even te
komen kijken. We drinken wat na afloop en komen met de
bus rond 11.30 uur weer op school.
Zelf schaatsen meenemen is het best. Echter: er mogen alleen
kunstschaatsen op de baan, geen noren. Er zijn genoeg gratis
leenschaatsen aanwezig. In verband met de veiligheid zijn
alle kinderen verplicht om handschoenen te dragen.
We maken er een sportieve ochtend van.

Kerst – 20 december
Op 20 december vieren we kerst op school. De
kinderen worden dan om 17.30 uur op school
verwacht voor een korte viering en een
maaltijd. Om 19.00 uur nodigen wij u uit op
het schoolplein om uw kind(eren) op te halen
en natuurlijk voor een drankje op het plein.

Meeuwenbergboerenkoolmaaltijddag
Op vrijdag 22 december gaan we op school
boerenkool eten. Alle kinderen blijven tussen
de middag op school. Heeft u de strook al
ingevuld? Het kan nog tot a.s. maandag.
Wij zijn alle koks die voor de kinderen en ons
gaan koken zeer dankbaar! Alle kinderen zijn
om 13.00 uur uit!

Drie keer “hoera” voor onze jarigen!
Laten we even kijken naar de vrolijke feestneuzen voor de
komende weken:
Lieke Speijers uit groep 7A wordt 17 december 11 jaar.
Jan Derksen uit groep 8 wordt 19 december 12 jaar.
Ilayah Hato uit groep 2B wordt 24 december 5 jaar.
Dylana van Leeuwen uit groep 3 wordt op 30 december 7
jaar.
Allemaal alvast van harte gefeliciteerd!

We leggen de rode loper uit.
Inderdaad leggen we de rode loper uit, want we hebben
weer nieuwe eregasten op De Meeuwenberg. We zetten
graag Valentijn Lap, Alyssa Geerdink, Lynn Willemsen en
Tess Grotendorst in het zonnetje. Valentijn wordt op 24
december 4 en komt in groep 1/2A, Alyssa wordt op 3
januari 4 jaar en komt in groep 1/2B, Lynn wordt op 6
januari 4 en komt in groep 1/2B en Tess wordt op 7
januari 4 jaar en komt in groep 1/2B.
De rode loper geldt voor het eerst of opnieuw ook voor de
ouders. Wij wensen de kinderen en ouders een fijne tijd
toe op De Meeuwenberg!

Kinderopvang SKAR
We willen u als ouder(s) verzorger(s) van de kinderen van de
Meeuwenberg informeren over de veranderingen binnen de
SKAR in Driel. Aangezien de huur voor KDV Flierefluiter / BSO
Rijnvogels van SKAR is opgezegd per 1 juni 2018 aan de
Fazantstraat 2 zijn we sinds mei 2017 op zoek naar een
(nieuwe) locatie in Driel.
Deze hebben we onder andere gevonden bij RKSV Driel, hier
wordt een nieuwe groep geopend namelijk "Vrijbuiters". We
gaan op maandag-, dinsdag- en donderdagmiddag vanaf 8
januari, per stint (elektrische bakfiets) naar deze nieuwe
locatie. Omdat het lokaal van het Kraaiennest (in de Kameleon)

dan al beschikbaar is gaan we alvast met een aantal BSO
kinderen van de Rijnvogels verhuizen.
Mochten er nog vragen zijn dan kunt u terecht bij
klantcontact SKAR 0900-2357527 / klantcontact@skar.nl
Met vriendelijke groet,
Tessa Murre
M: 06-53442782
E: t.murre@skar.nl
www.kinderopvangskar.nl
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Datum:
Di. 19 dec
Wo. 20 dec
Vr. 22 dec
Vr. 22 dec

Activiteit:
Schaatsen voor groep 6, 7 en 8
Kerstviering 17.30 uur – 19.00 uur
Boerenkool op school eten
Alle kinderen zijn om 13.00 uur uit

25 dec – 5 jan

Kerstvakantie

Ma. 8 jan
Vr. 12 jan.

Hoofdluiscontrole
Nieuwsbrief 9 via mail en op de website

