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Sint op school
Op dinsdag 5 december hoopt Sint ‘De Meeuwenberg’ te
bezoeken. ’s Morgens mogen de kinderen van groep 1 en 2
naar binnen. Nadat de kinderen de muts opgezet hebben
gaan ze gezamenlijk naar buiten om de Sint op te wachten.
De kinderen van groep 3 t/m 8 mogen voor de school
wachten. Ouders mogen aan de overkant van de school
natuurlijk ook kijken hoe de Sint dit jaar op school aankomt.

Klankbordouder gezocht
De Medezeggenschapsraad is op zoek naar 1 of 2
klankbordouders. Als klankbord ouder praat en denk je mee
op schoolniveau. Het verschil tussen Mr-lid en
klankbordouder is dat je als klankbordouder geen
stemmingsrecht hebt. Gewoonlijk schuift een klankbord
ouder door als Mr--lid als er een plek beschikbaar is.
Graag voor 22 december doorgeven via
mailto:info@meeuwenberg.net
Voorlichting VO – 7 december
Donderdagavond 7 december verzorgt het
Dorenweerd College een voorlichtingsavond voor de
ouders van groep 7 en 8. De avond begint om 19.30
uur. De gastsprekers, Gabriel Maessen (rector) en
Amber Hiemstra (afdelingsleider onderbouw), zullen
een algemene voorlichting over het voortgezet
onderwijs geven. Zij zullen m.b.v. een PowerPoint
presentatie laten zien hoe de verschillende niveaus
van het voortgezet onderwijs opgebouwd zijn, hoe
de verschillende profielen in elkaar zitten en wat
voor u en uw kind belangrijk kan zijn bij het maken
van een keuze voor een middelbare school.
De avond duurt tot ongeveer 20.30 uur. De
voorlichting vindt plaats in het lokaal van groep 6/7.

Van Nick van Noordenburg uit groep 8
Mijn tas is 2 weken geleden kwijt geraakt
bij het pannaveldje in Driel tegen over de kameleon.
Het is een zwarte Adidas tas er zaten gym kleren in van Portugal
een blauw tenue en gym schoenen oplader van Iphone en
apple oortjes

Drie keer “hoera” voor onze jarigen!
Laten we even kijken naar de vrolijke feestneuzen voor de
komende weken:
Annabel Herlaar uit groep 4 wordt op 8 december 7 jaar.
Jayden Jansen uit groep 7B wordt op 8 december 11 jaar.
Benthe Vos uit groep 8 wordt op 8 december 11 jaar.
Tanisha Pryor uit groep 5 wordt op 10 december 9 jaar.
Floortje Hermsen uit groep 8 wordt op 11 december 11 jaar.
Bart Derksen uit groep 4 wordt op 13 december 8 jaar.
Allemaal alvast van harte gefeliciteerd!

We leggen de rode loper uit.
Inderdaad leggen we de rode loper uit,
want we hebben weer een nieuwe eregast
op De Meeuwenberg. We zetten graag
Isabel Koortens in het zonnetje. Isabel
wordt op 2 december 4 jaar. Isabel komt
in groep 1/2c. De rode loper geldt voor
het eerst of opnieuw ook voor de ouders
van Isabel. Laten we met elkaar
samenwerken om er voor de kinderen een
leuke leerzame tijd van te maken.

Kerst
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
school om uw kind(eren) op te halen en voor
een drankje op het plein. Voor de maaltijd
vragen we uw hulp, maar hierover ontvangt u
te zijner tijd bericht. Alvast een fijne
decembermaand.

Staking?
Afgelopen dagen hebben we al twee dagen
een groep moeten opsplitsen omdat er geen
invalkrachten meer zijn. Zoals het er nu naar
uit gaat zien wordt het probleem steeds
groter. In de vorige Nieuwsbrief kon u al lezen
dat de kans groot is dat we op 12 december
gaan staken. De kinderen krijgen die dag dan
geen les.
Wilt u boerenkoolstamppot maken?
De laatste vrijdag voor de kerstvakantie eten we
al jaren en jaren de heerlijkste boerenkool op
school. Vaders, moeders en opa’s en oma’s zijn
dan thuis druk in de weer om een heerlijke pan
boerenkoolstamppot te maken. Om 12.00 uur
komen de pannen binnen met de worst al
gesneden. De pannen worden over de groepen
verdeeld en even na twaalven zitten alle
kinderen heerlijk te smikkelen. Na het eten zijn
alle kinderen om 13.00 uur uit. Er komt nog een
speciale brief met meer info + strookje om uzelf
voor het koken op te geven.
Geboortekaartje Fedde
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