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Wisselend weerbeeld
Voor onze leerlingen, de overblijfouders en
leerkrachten is het lastig om dagelijks te bepalen
of we zonder jas buiten gaan spelen. We houden
graag 18 graden aan als richtlijn om “met zonder
jas” naar buiten te gaan. Niet strikt! Dat is
simpelweg niet te doen. Daarom lastig. En het
gevolg kan zijn dat kinderen misschien thuis een
keer mopperen, omdat ze soms wel, soms niet
luchtig het plein op mogen. Dit speelt altijd in de
lente. We nemen het voor lief, want het is
tijdelijk. Althans, dat hopen we, want bij warm
weer lossen de problemen zich vanzelf op. En bij
felle zon? Daarover straks meer.
Met vriendelijke groet, Nelis van Binsbergen
Drie keer “hoera” voor onze jarigen!
Laten we even kijken naar de vrolijke feestneuzen voor de
komende weken:
Fleur Goemaat uit groep 3 wordt op 30 april 7 jaar.
Evi Broens uit groep 4 wordt op 1 mei 8 jaar.
Sophia Korenhof uit groep 1C wordt op 7 mei 5 jaar.
Fayèn Korver uit groep 2A wordt op 7 mei 6 jaar.
Sarah Weeteling uit groep 1C wordt op 9 mei 5 jaar.
Thijmen Danes uit groep 1C wordt op 11 mei 5 jaar.
Veerle Gerritsen uit groep 3 wordt op 11 mei 7 jaar.
Matthijs Rissewijck uit groep 5 wordt op 11 mei 9 jaar.
Charlotte Houweling uit groep 4 wordt op 14 mei 8 jaar.
Meike van Rooijen uit groep 5 wordt op 14 mei 10 jaar.
Lieke Geurts uit groep 6A wordt op 15 mei 10 jaar.
Boaz Steinman uit groep 2B wordt op 18 mei 6 jaar.
Jill van Eck uit groep 7A wordt op 18 mei 11 jaar.
Allemaal alvast van harte gefeliciteerd!
Staking op woensdag 30 mei
Jammer dat dit nodig is. De Meeuwenberg volgt hierin alle
onderwijsbonden. Ook de overige scholen in onze stichting Trivium
sluiten de deuren. De oudergeleding van onze MR staat achter deze
actie. Daarom deze vooraankondiging. De uitgebreide motivatiebrief
komt na de meivakantie. Overigens gaat het team niet thuiszitten. Wij
zetten ons op de stakingsdag in voor de zorg aan ouderen. We nemen
onze maatschappelijke verantwoordelijkheid en gaan naar Het Witte
Huis in Zetten om ons solidair te tonen met het verzorgend personeel.
Ook in de zorg is immers de nood schrijnend. Nader bericht volgt.

We leggen de Rode Loper uit!
Jazeker, want we hebben weer twee belangrijke gasten in
ons midden. Hoe leuk is dat! Sem van der Spek wordt op
8 mei 4 jaar en is nu al gezellig aan spelen in groep 1-2A
bij juf Fraukje en juf Petra. Sem is de broer van Niek in
groep 3. Als tweede belangrijke gast noemen we Tim
Mulder die op 9 mei jarig is. Hij speelt heel graag op de
gang bij groep 1-2B. Hij kent de weg al naar juf Yvonne en
juf Beppie. Tim is de broer van Luuk in 1-2A en Jelle in
groep 7. De ouders van Sem en Tim zijn al helemaal
bekend met De Meeuwenberg en wij zijn blij dat we ook
voor deze jonge mannen opnieuw het vertrouwen hebben
gekregen om er volop voor te gaan.
Ook geldt de rode loper voor Adam Ruzgas en Andréja
Ruzgaité. Zij komen van Hazerswoude-Rijndijk in Driel
wonen. Adam heeft zijn plekje bij juf Beppie en juf Yvonne
in groep 1-2B en Andréja is aangeschoven in groep 4 bij
juf Claudia en juf Marlous. Van oorsprong komen Adam en
Andréja uit Litouwen. Ze spreken eenvoudig Nederlands en
kunnen zich daarmee goed genoeg redden om te begrijpen
en begrepen te worden. Ze voelen zich al aardig thuis op
De Meeuwenberg. Adam en Andréja zijn samen met vader
en moeder van harte welkom op onze school.
Slim met de zon
De lente is begonnen en de zomer komt steeds
dichterbij. Bij de Koningsspelen hadden we al
zomerse temperaturen. U kunt op allerlei manieren
kennis nemen van de gevaren ten gevolge van teveel
blootstellen aan UV-straling. Om onze kinderen zo
goed mogelijk te beschermen voor de mogelijke
risico’s willen we graag met u samenwerken. We
spelen dagelijks buiten, maar zullen niet onnodig en
langdurig de felle zon opzoeken. We gebruiken de
schaduw van onze bomen op het buiten- en
binnenplein. We hopen dat u bij zonnige dagen uw
kind(eren) luchtig gekleed (niet te bloot) naar school
stuurt en de snoetjes, armen en benen thuis al
insmeert. Voor ons is het niet te doen om over
meerdere dagen hele groepen in te smeren. Naar ons
idee moeten we de risico’s serieus nemen en kiezen
voor maatregelen die goed bij kinderen passen en
voor ons allen makkelijk uitvoerbaar blijven.

Bij de Koningsspelen waren de
kinderen goed ingesmeerd.

Kinderrondleiding in
Romeinenweek(Erfgoed Festival)
Op woensdagmiddagen 2 + 16 + 30 mei,
13 + 27 juni en 11 juli worden kinderen
van 8 – 12 jaar rondgeleid in het Tempel /
Kerk Museum in Elst. “Neem een leuke
volwassene mee.” Aanmelden:
0620902721

Sportinstuif
Gezellig bewegen in de vakantie voor kinderen van 4 t/m 12 jaar.
Diverse sportaanbieders uit gemeente Overbetuwe verzorgen
sportclinics van ongeveer 20 minuten.
Kom dus lekker bewegen in de vakantie!
Deelname kost € 3,00 (incl. drinken en een gezonde snack)!
Kom op tijd, de inschrijving begint om 10.00 uur.
We starten om 10.30 uur.

Dinsdag 8 mei 2018
Sporthal De Helster in Elst
10.30 – 12.30 uur
BSCOverbetuwe
Overbetuwebeweegt.

KOM JIJ OOK?
Neem je sportkleding mee en doe mee!
Het is een leuke manier om verschillende sporten uit te
proberen en er achter te komen welke sport het beste bij
jou past.

026 4742915

Datum:
Vr 27 apr
Vr 27 apr
Vr 4 mei
Za 5 mei
Di 8 mei
Do 10 mei
Zo 13 mei
Ma 14 mei
Vr 18 mei

Activiteit:
Koningsdag, iedereen vrij
Start van de meivakantie
Dodenherdenking
Bevrijdingsdag
Sportinstuif Elst(zie volgende blad)
Hemelvaartsdag
Moederdag
Weer naar school, hoofdluiscontrole
Nieuwsbrief 17 op de site en via de mail
Zie ook onze Jaarkalender.

