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Kwaliteit en sfeer
Wat doen ze allemaal enorm hun best. Alle
jongens en meisjes laten deze weken zo goed
mogelijk zien wat ze de afgelopen tijd hebben
geleerd. Aan de snoeten kun je zien dat ze de Cito
toetsen serieus nemen. Dat doen wij ook. Want
met alle resultaten gaan wij op onze beurt kijken
hoe we ze de komende maanden weer verder
kunnen helpen op hun eigen niveau. Kenmerk van
kwaliteit.
Daarnaast starten we met de voorbereidingen
voor ons jaarlijkse Voorjaarsfestival. Een feestje
hoort erbij! Goed voor onze sfeer. 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:
Lisa Kruisdijk uit groep 5 wordt op 27 januari 9 jaar.
Bauke Kuster uit groep 1A wordt op 29 januari 5 jaar.
Valentijn Herlaar uit groep 5 wordt op 3 februari 10 jaar.
Helana Hendriksen uit groep 4 wordt op 5 februari 8 jaar.
Haar broertje Sebean uit groep 1B is op dezelfde dag jarig en
wordt 5 jaar. Gezellige boel bij de familie Hendriksen.
Danisha Martens uit groep 7B wordt op 6 februari 11 jaar.
Mads van Rooijen uit groep 2B wordt op 8 februari 6 jaar.
Timo de Wild uit groep 4 wordt op 10 februari 8 jaar.
Allemaal alvast van harte gefeliciteerd!
Waar is dat feestje?
Elk jaar is het groot feest op de laatste vrijdag voor de
voorjaarsvakantie. Dan vieren we ons Voorjaarsfestival.
Ook nu kunnen de kinderen, als ze dat leuk vinden, zich
alleen of in groepjes bij de juf opgeven. Binnenkort zijn er
voorrondes in de klassen. Daar mogen de ouders van de
deelnemers bij zijn. De tijden van deze voorrondes krijgt u
in een aparte brief. Elke groep vaardigt één optreden af
naar het grote feest op vrijdag 9 februari. Het Meeuwennest
is te klein vanwege het tijdelijke extra kleuterlokaal. We
gaan dit jaar weer optreden in de toneelzaal van De
Oldenburg. Dat was vorig jaar een enorm succes. We gaan
daar de boel weer vrolijk versieren en vinden het geweldig
als de leerlingen zoveel mogelijk verkleed naar school
komen. Hoe bonter hoe mooier. Een feest blijft een feest!

We leggen de rode loper uit!
Jazeker, want we hebben weer een eregast de komende
weken. Wie is hij?
Mitchell Martens, het broertje van Danisha in groep 7B,
krijgt een warm welkom in groep 1A. Vader en moeder
weten de weg al aardig in school. Dank voor het
vertrouwen. Jullie mogen voor de 2e keer over de rode
loper. Ook voor Mitchell gaan we er een leuke leerzame
tijd van maken.
Kijkzwemmen vervalt op 9 februari
Het kijkzwemmen van 9 februari wordt
verplaatst. Op die ochtend hebben we
namelijk ons Voorjaarsfestival. U krijgt de
nieuwe datum voor kijkzwemmen nog te
horen.

Verkiezing klankbordouder.
We mochten 52 stembiljetten ontvangen voor de
verkiezing van onze toekomstige klankbordouder.
We hadden stilletjes gehoopt op meer reacties, want
er zijn ca 160 stembiljetten uitgedeeld. De ouders
die zich verkiesbaar hebben gesteld zijn allen
meerdere keren gekozen. Prettig als er een breed
vertrouwen in elkaar is.
De meeste stemmen gingen naar Maritha Verkuijl.
Maritha zal daarom uitgenodigd worden om de
komende tijd aanwezig te zijn op de MR
vergaderingen. Ook vanaf deze plaats veel plezier
toegewenst bij deze leuke taak.

Vakantierooster 2018-2019
Attentie: de Voorjaarsvakantie 2019 wijkt af van het landelijke rooster!!!!
In verband met carnaval valt deze vakantie een week later. U krijgt alvast het
vakantierooster voor het volgende schooljaar. Houdt u zich strikt aan deze weken.
Vrij vragen voor vakantiedoeleinden buiten deze weken om mag alleen als u kunt
aantonen dat u in alle 12 vrije weken verspreid over het schooljaar niet op vakantie kunt.

Herfstvakantie 2018
Kerstvakantie 2018-2019
Voorjaarsvakantie 2019
Goede Vrijdag 2019
Koningsdag 2019
Meivakantie 2019
Hemelvaart 2019
Tweede Pinksterdag 2019
Zomervakantie 2019
De extra vrije tijd voor groep 1
t/m 4 en de studiedagen volgen
nog.

15 okt t/m 19 okt
24 dec t/m 4 jan
4 mrt t/m 8 mrt
19 apr (sluit aan op meivakantie)
27 april (valt op zaterdag in de
meivakantie)
22 apr t/m 3 mei
30 en 31 mei
10 juni
8 juli t/m 16 aug

Carnavalsvereniging De Toorenuulen jubileert!
CV De Toorenuulen bestaat 55 jaar. Daarom pakt de
vereniging flink uit voor de kinderen.
Op zondagmiddag 4 februari start de optocht voor de
kinderen om 13.30 uur bij Café Zeldenrust. Vrolijk
verkleed gaan de kinderen naar de Oldenburg. Daar
begint om 14.00 uur de jaarlijkse kindermiddag.
Op zaterdag 10 februari start om 19.00 uur de
verlichte optocht door Driel.

Studiedag op donderdag 22 februari.
Op donderdag 22 februari zijn alle groepen vrij. Het team
niet. De leerkrachten gaan zich buigen over alle
groepsoverzichten, analyses en groepsplannen. Op basis
van deze gegevens worden onze lessen voor de komende
maanden ingericht.

Wethouder Ron van Hoeven komt voorlezen.
Op woensdag 31 januari komt er hoog bezoek:
wethouder Ron van Hoeven van de gemeente
Overbetuwe komt op de Meeuwenberg voorlezen in
groep 1 t/m 3. Hij doet dit omdat hij voorlezen zo
verschrikkelijk belangrijk vindt en omdat dit heel mooi
past in de nationale voorleesdagen van 24 januari t/m 3
februari. Ron van Hoeven was voorheen meester en
directeur op de basisschool. We hopen dat hij samen
met ons het goede voorbeeld geeft aan ouders en
grootouders. Voorlezen vergroot de ontwikkelkansen van
alle kinderen in de meest brede zin van het woord. En
het is nog leuk ook!
Mad Science.
Gisteren hebben de kinderen
een spectaculaire wetenschap
& techniekshow van Mad
Science gezien. Vanaf 1 maart
zal Mad Science, na schooltijd,
voor de kinderen van groep 3
t/m 8 een cursus geven.
De data en kosten kunt u in
de mail van 22 januari vinden
en op de flyer die de kinderen
hebben meegekregen.
Inschrijven kan tot 2 februari.

Dringend Vervoer gezocht.
Aanstaande donderdag gaan we met de groepen
1 en 2 naar de bibliotheek in Elst. We hebben
alleen nog te weinig vervoer. Graag intekenen op
de lijst die bij iedere kleuterklas hangt. Alvast
bedankt!

Belangrijk verzoek:
Wie wil helpen als overblijfouder?
Het is tussen de middag altijd gezellig op De
Meeuwenberg tijdens het overblijven. Het aantal
leerlingen dat op school eet is de afgelopen tijd
gegroeid. Daarom gaan we de jongste groep
splitsen. We zijn op zoek naar ouders die ons
hierbij willen helpen. Ook zijn we op zoek naar
ouders die bij het overblijven willen invallen als
één van de vaste overblijfkrachten ziek is. U krijgt
hiervoor een vrijwilligersvergoeding. Hebt u
interesse? Dan kunt u bellen naar school 026
4742915 en vragen naar Eline.

026 4742915

Datum:
Do 1 feb
Ma 5 feb
Do 8 feb
Do 8 feb
Vr 9 feb
Vr 9 feb
Vr 9 feb
Ma 19 feb
Ma 19 feb
Do 22 feb
Do 22 feb

Activiteit:
Groepen 1-2 naar de bieb in Elst
1e rapport mee voor groep 7B
Groepen 3 en 4 naar de bieb in Elst
10-minutengesprekken voor groep 7B
Voorjaarsfestival; alle groepen 12.00 u. uit!!
Start voorjaarsvakantie
Nieuwsbrief 11 op de site en via de mail.
Hoofdluiscontrole
Adviesgesprekken groep 8
Studiedag; alle kinderen vrij
Adviesgesprekken groep 8
Zie ook onze Jaarkalender.

