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Moet het nou zo gruwelijk?
De Meeuwenberg kiest bewust voor de mildere
uitwerking van het thema van de
Kinderboekenweek. Wij zijn stellig in het feit dat
het thema “Gruwelijk eng” niet nodig is om het
leesplezier bij kinderen te bevorderen. Sterker
nog, voor een aantal kinderen werkt het juist
averechts.
Er is niets mis met positieve spanning. Er is wel
iets mis met negatieve spanning. Wij nemen onze
verantwoordelijkheid en passen daarom in alle
groepen het thema aan. We noemen dat de milde
variant. Straks geef ik enkele concrete
voorbeelden. Laten we de Kinderboekenweek wel
positief insteken met onze poging om op school en
thuis leuke, grappige, spannende en leerzame
boeken te lezen. Er valt genoeg te genieten.
Vorig jaar was het thema “Voor altijd jong”. Voor
u en mij veel leuker. 
Met vriendelijke groet, Nelis van Binsbergen
Staking 5 oktober: wat vinden ouders?
De Meeuwenberg (en heel Trivium) gaat actie voeren
met name voor de verlaging van de werkdruk (meer
handen in de klas) om ALLE kinderen meer kansen
te geven. Nu en in de toekomst.
De kinderen zijn dus die dag vrij!
Wat vinden (groot)ouders daar nu van? De landelijke
organisaties van ouders, zowel van openbaar als
bijzonder onderwijs hebben daar een stevige mening
over. Die laat ik u aan het eind van deze brief zien.
De Meeuwenberg is aangesloten bij “OUDERS VAN
WAARDE”.

Motor met zijspan gevraagd
Wie zou ons kunnen helpen aan een
motorrijder + motor met zijspan? Graag
even contact opnemen met juf Aliejan.
026 4742915

Kinderboekenweek milde variant
In aansluiting op mijn inleiding bovenaan deze
nieuwsbrief geef ik een paar voorbeelden hoe wij het
thema “Gruwelijke eng” aanpassen naar een
kindvriendelijke aanpak.
1. In de hele school houden wij geesten, spoken,
tovenarij, horrorclowns en angstaanjagende
plaatjes of verhalen op afstand.
2. We houden uiteraard rekening met de sociaal
emotionele verschillen tussen leerlingen van
groep 1-2 t/m 8.
3. Als we het hebben over heksen, dan zijn ze lief
of grappig. Als we het over spookjes hebben,
dan denken we bijv. aan Casper het spookje.
4. Als wij het hebben over “eng” dan sluiten we
meer aan bij kriebelende spinnen of honden die
hard blaffen. Of monsters die niet bestaan.
5. In de hogere groepen zijn we echt niet
zoetsappig en zullen de kinderen allerlei plaatjes
voorbij zien komen. Maar daarin hanteren wij
een dempende opvoedingsstijl.

Casper het spookje

Drie keer “hoera” voor onze jarigen!
Laten we even kijken naar de vrolijke feestneuzen voor de
komende 2 weken:
Niels Aalbers uit groep 8 wordt op 1 oktober 11 jaar.
Madelijn Rissewijck uit groep 3 wordt op 3 oktober 6 jaar.
Lars Jacobi uit groep 7A wordt op 5 oktober 10 jaar.
Matthew Molenaar uit groep 4 wordt op 7 oktober 8 jaar.
Ryan de Haan uit groep 5 wordt op 9 oktober 8 jaar.
Madelijn de Jong uit groep 3 wordt op 10 oktober 6 jaar.
Yara Venema uit groep 6A wordt op 13 oktober 9 jaar.
Jodi Weijman uit groep 6A wordt op 13 oktober 10 jaar.
Sjoerd Roeleveld uit groep 6B wordt op 13 oktober 10 jaar.
Allemaal alvast van harte gefeliciteerd!
Juf Beppie aan het woord

Op woensdag 13 september mocht ik mijn 40-jarig jubileum
vieren. Bij deze wil ik kinderen, ouders en collega’s bedanken
voor alle mooie bloemen, tekeningen en cadeaus, die ik die dag
mocht ontvangen. Het was geweldig, vooral het lied dat de
kleuters voor mij zongen en ook nog een lied door alle kinderen
van de Meeuwenberg.
En nu maar hopen op een herfstzonnetje, want ik kan niet
wachten om de mooie ligstoel, die ik van de Meeuwenberg
gekregen heb, te gaan inwijden.
‘s Middags was er op de Hien in Dodewaard een receptie met
(oud-)collega’s en familie. Op deze school ben ik 40 jaar geleden
gestart. Met een heel goed gevoel kijk ik terug op deze
feestelijke dag.
Iedereen nogmaals heel hartelijk dank. Juf Beppie

Kinderopvang SKAR

Peuterwerk
Peuterwerk wordt sinds dit jaar aangeboden bij de Skar KDV
Flierefluiter, Fazantstraat 2 in Driel
Ieder kind verdient een goede start op de basisschool. Het
peuterwerk van Skar helpt hierbij.
Met prikkelende activiteiten stimuleren we de ontwikkeling
van uw peuter. Speels en ongedwongen.
Het is mogelijk om uw zoon of dochter vanaf 2 jaar hiervoor
aan te melden via het inschrijfformulier op de site van SKAR
of via onderstaande link:
https://dn4y3id3x3xvv.cloudfront.net/SK_694616_Inschrijffo
rmulier-Peuterwerk_Lingerwaard-OverbetuweRenkum.pdf?mtime=20161215112513.
De tijden zijn van 08:45 tot 11:45.

Voor extra informatie verwijs ik u naar de site
https://www.skar.nl/kinderopvang/peuterwerk/
Met vriendelijke groet,
Tessa Murre
Teamleider KDV Flierefluiter en BSO Rijnvogels & Kraaiennest
Even wennen….
De kleutergroepen mogen op
dinsdagmiddag 10 oktober even wennen
aan de nieuwe groepen. Want na de
herfstvakantie starten we met een
kleinere 1-2A en 1-2B en een nieuwe
1C. Op die middag zien de kleuters bij
wie ze in de groep zitten, op welke plek
en bij welke juf. We maken er een
gezellige middag van.

Juf Alice gaat met zwangerschapsverlof
We hoeven geen bril meer op te zetten om te zien dat juf
Alice onderhand van haar zwangerschapsverlof mag gaan
genieten.
Haar verlof gaat in meteen na de herfstvakantie en duurt
tot vrijdag 2 maart 2018. We zullen ze al die maanden
missen.
Maar….. niet getreurd, want we hebben een zeer
bekwame en gemotiveerde invalkracht: juf Chantal. We
kennen juf Chantal heel goed: ze heeft eerder op De
Meeuwenberg voor een lange periode haar vaardigheden
laten zien. Juf Alice wensen we een heel prettig verlof toe
en juf Chantal weer een gezellige tijd op onze school.

Rekenbootcamp
Heeft uw zoon/dochter moeite met de tafels?
Levert het leren van de tafels frustratie op?
Houdt uw kind van beweging?
Dan is de RekenBootCamp geschikt voor uw kind
Wat kunt u verwachten tijdens een
RekenBootCamp?
-veel spel en beweging en een beeldende uitleg
-meer zelfvertrouwen en plezier in rekenen
-intensieve training
Een RekenBootCamp is inclusief:
-twee dagen trainen (2,5 uur per keer)
-drinken met wat lekkers
-tips om thuis verder te oefenen
-leuk spel
Tarieven (bij 2 personen of meer):
De kosten voor een RekenbootCamp: €75,Er is ook een mogelijkheid om een workshop te
volgen van 2,5 uur: de kosten hiervan bedragen
€39,Met vriendelijke groet,
Wilma Groenenberg
RT Praktijk Rules & Tools

Deze foto is niet representatief voor
het probleem, want dit plaatje toont
een eenmalige jaarlijkse situatie bij
het “overvliegen” van groep 2 naar
3. Deze foto is alleen bedoeld om de
plaats aan te geven.

Hebt u oog voor de veiligheid van uw kind?
Het blijkt nodig te zijn dat we meerdere malen en
met meerdere berichten erop moeten wijzen dat
ouders, grootouders en kennissen een gevaar
opleveren voor onze leerlingen als ze op de stoep
van de Ausemsstraat en op de hoek van de
Rijnstraat – Ausemsstraat bij het bankje gaan
staan. Deze ouders, grootouders en kennissen
belemmeren onze leerlingen als ze van de gym af
komen en dwingen onze leerlingen de straat op.
Juist als het zo druk is! Dit leidde onlangs bijna
tot een aanrijding. Bovendien belemmeren deze
wachtenden het uitzicht van de brigadiers. Het
klopt niet dat de school hierop moet wijzen. Het
klopt wel dat ouders zelf oog moeten hebben
voor de veiligheid op straat. Wilt u dit bericht
nadrukkelijk delen met anderen die uw
kind(eren) ophalen? En wilt u als ouders ook de
verantwoordelijkheid nemen om elkaar hier op
een leuke manier op aan te spreken?
Waar kunnen we dan gaan staan: op het
parkeerterrein van de kerk. Daar brengen we
immers de kinderen naar toe. Ruimte genoeg!

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 Fien Punt en Eline van
Maanen in het zonnetje.
Fien wordt op 5 oktober 4 jaar en start na
de herfstvakantie in groep 1C bij juf
Aliejan en juf Laura. Ook Eline van Maanen
begint in groep 1C en mag op haar
verjaardag 10 oktober ’s middags al vast
even kijken hoe het er na de
herfstvakantie uitziet. De rode loper geldt
voor het eerst of opnieuw ook voor de
ouders van Fien en Eline. Laten we met
elkaar samenwerken om er voor de
kinderen een leuke leerzame tijd van te
maken.

026 4742915

Datum:
Vr 29 sept
Do 5 okt
Vr 13 okt
Vr 13 okt
Vr 13 okt

Activiteit:
Start Kinderboekenweek
Dag van de leraar + landelijke staking
Afsluiting Kinderboekenweek
Start herfstvakantie, gewone tijd uit.
Nieuwsbrief 4 op de site en via de mail.
Zie ook onze Jaarkalender.

Ouders en grootouders worden door de samenwerkende ouderorganisaties VOO en OUDERS VAN WAARDE
opgeroepen om de petitie ‘Investeer in onze (klein)kinderen’ te ondertekenen, om daarmee de onderwijsstaking op 5
oktober te steunen. Het geluid van ouders en grootouders is nodig om te laten zien dat de gevraagde investeringen in
het onderwijs breed gedragen worden. online bekijken

Petitie ouders en grootouders voor eerlijk salaris leerkrachten
Ouders en grootouders worden opgeroepen om de petitie ‘Investeer in onze
(klein)kinderen’ te ondertekenen, om daarmee de onderwijsstaking op 5 oktober
te steunen. Het geluid van ouders en grootouders is nodig om te laten zien dat de
gevraagde investeringen in het onderwijs breed gedragen worden.
De Vereniging Openbaar Onderwijs (VOO) en OUDERS VAN WAARDE roepen
ouders en grootouders op via de online petitie , die loopt via de internetsite van de

VOO, de staking van leerkrachten in het primair onderwijs op 5 oktober te
steunen. De actie is een gerechtvaardigde manier om de eisen van het onderwijs
kracht bij te zetten. Ouders en grootouders hebben er veel belang bij dat hun
kinderen en kleinkinderen ook in de toekomst kunnen rekenen op goed onderwijs
en goede leerkrachten. Teken hier de petitie http://www.voo.nl/info/petitie
Ouders steunen actie POFront
De staking van POFront heeft als doel de lerarensalarissen te verbeteren, om zo
het beroep aantrekkelijker te maken en het lerarentekort terug te dringen.
Investeren in een eerlijk salaris voor de leerkracht is een van de noodzakelijke
maatregelen om de kwaliteit in het primair onderwijs te waarborgen. De VOO
roept ouders én grootouders daarom op om de petitie te ondertekenen en de
leerkrachten te steunen in deze actie. Eerder dit jaar steunden de VOO en
OUDERS VAN WAARDE ook de werkonderbrekingsactie.
Petitie ‘Investeer in onze (klein)kinderen’
De petitie en handtekeningen worden op 5 oktober in Den Haag door de VOO
aangeboden aan de stakende leerkrachten en de Tweede Kamerleden.
De Vereniging Openbaar Onderwijs
De Vereniging Openbaar Onderwijs (VOO) is de grootste landelijke
oudervereniging in Nederland en vertegenwoordigt via aangesloten
medezeggenschapsraden en ouderraden meer dan een half miljoen ouders in het
(openbaar) onderwijs.
OUDERS VAN WAARDE
OUDERS VAN WAARDE is de ouderorganisatie van het christelijk, katholieke en
oecumenische onderwijs. Zij vertegenwoordigt medezeggenschapsraden,
ouderraden en individuele ouders van de bij hen aangesloten scholen.

Met vriendelijke groet,
OUDERS VAN WAARDE
Jasmijn van Katwijk
E jasmijn@ouders.net

