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Waar is dat feestje?
Op de laatste vrijdag voor de Voorjaarsvakantie
houden wij ons vrolijke Voorjaarsfestival. Wilt u
ook meegenieten met dit muzikale spektakel? Kijk
maar eens op de Facebook pagina van De
Meeuwenberg. Hoe leuk is het om op deze manier
een periode van hard werken af te sluiten en te
starten met een welverdiende vakantie. Tot
maandag 19 februari. Met vriendelijke groet, Nelis
van Binsbergen
Drie keer “hoera” voor onze jarigen!
Laten we even kijken naar de vrolijke feestneuzen voor de
komende weken:
Jelle Blom uit groep 7A wordt op 12 februari 10 jaar.
Lindi Aalbers uit groep 2A wordt op 13 februari 6 jaar.
Madelief van Dinther uit groep 6A wordt op 14 februari 10 jaar.
Tessa ten Bosch uit groep 3 wordt op 17 februari 7 jaar.
Femy Holewijn uit groep 1A wordt op 17 februari 5 jaar.
Fenna Quakkelaar uit groep 8 wordt op 18 februari 10 jaar.
Henrike van Schaik uit groep 4 wordt op 18 februari 8 jaar.
Niels Leseman uit groep 4 wordt op 18 februari 8 jaar.
Thimo Tolhuisen uit groep 6A wordt op 21 februari 10 jaar.
Florian Buddingh uit groep 8 wordt op 23 februari 12 jaar.
Julian Jordaan uit groep 1B wordt op 25 februari 5 jaar.
Yaron Steinman uit groep 4 wordt op 26 februari 8 jaar.
Valentijn van Vliet uit groep 2B wordt op 28 februari 6 jaar.
Allemaal alvast van harte gefeliciteerd!
Raamschilderingen
Complimenten aan onze ouders die onze ramen weer versierd
hebben met zoveel schitterende kleurrijke tekeningen. Wat een
talenten hebben we toch “in huis”.

Nieuwe datum kijkzwemmen
Ouders van de kinderen in groep 2 en 3
kunnen op vrijdag 23 februari de
zwemkunsten van onze waterratjes
bewonderen.

Mad Science gaat van start
Op donderdag 1 maart starten de lessen van “Mad
Science” in het Meeuwennest. De lessen duren van
15.15 tot 16.15 uur. De kinderen hebben een flyer
meegekregen. Daarop is te zien hoe u uw kind kunt
inschrijven. Mad Science is een speelse naschoolse
wetenschap- en techniekcursus speciaal voor kinderen.
De leerlingen van onze school hebben 25 januari al een
voorproefje gehad.
(Herhaling!) 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.

Nieuwe manier om “in te schrijven”
voor de 10-minutengesprekken.
U krijgt deze week nog een aparte brief
waarin wij aangeven hoe u kunt inschrijven
voor de komende 10-minutengesprekken.
Dat gaat niet meer zoals voorheen met een
brief en antwoordstrookje, maar online.
U krijgt een code om in te loggen bij
“Schoolgesprek”. U kunt vervolgens uw
eigen tijd(en) kiezen. Natuurlijk zal het
even wennen zijn, zowel voor u als voor
ons. Voordeel voor u is dat u meer invloed
hebt op uw voorkeurstijden. Althans, als u
niet te lang wacht met inloggen. 

Inschrijven van jongere broertjes en
zusjes
We zijn intern al bezig met het volgende
schooljaar. Altijd even puzzelen hoe we onze
groepen gaan indelen. Temeer, omdat de
interesse in De Meeuwenberg hoog is. Van
belang is dan om te weten hoeveel kinderen er
nog instromen in 2018-2019. Van de meeste
gezinnen hebben we de inschrijving van
jongere broertjes en zusjes al binnen. Mocht dit
bij u niet het geval zijn, wilt u dan binnenkort
het plekje van uw kind veilig stellen? De
inschrijfformulieren kunt u opvragen bij
meester Nelis en juf Eline.

Belangrijke info voor het Basisonderwijs
(zie volgende pagina)

Welkom bij de jeugdgezondheidszorg
De Jeugdgezondheidszorg (JGZ) helpt bij het gezond en veilig opgroeien van kinderen van 0 tot 18
jaar. Dit doet de JGZ op het consultatiebureau, op school en in de wijk. Iedere school heeft een eigen
JGZ-team, bestaande uit een doktersassistent, een jeugdverpleegkundige en jeugdarts.
Standaard onderzoeken
Op de basisschool krijgen kinderen twee standaard onderzoeken. Dit gebeurt rond 6 jaar en rond 10
jaar door de doktersassistent. Bij deze onderzoeken wordt gelet op de groei en ontwikkeling. Ook
wordt gevraagd hoe het met uw kind thuis, op school en in de vrije tijd gaat. Ouders/verzorgers zijn bij
deze onderzoeken niet aanwezig. U krijgt thuis voorafgaand aan het onderzoek een brief met daarbij
een vragenlijst. U kunt hierop ook aangeven of u vragen heeft over de gezondheid of het gedrag van
uw kind.
Spreekuren
Zijn er bijzonderheden of heeft u vragen, dan wordt u samen met uw kind uitgenodigd voor het
spreekuur van de jeugdarts of jeugdverpleegkundige. Ook kunt u zelf een afspraak maken als u
vragen heeft over de ontwikkeling, gezondheid (gehoor, zien, motoriek, groei), welzijn of opvoeding
van uw kind. Hierbij kunt u denken aan onderwerpen als eten, slapen, zindelijkheid, de sociaalemotionele ontwikkeling en de puberteit (als het kind iets ouder is).
Nog vragen of een afspraak maken:
· http://www.vggm.nl/jeugdengezondheid
. Stuur een email naar: ggd@vggm.nl
· Of bel ons op werkdagen tussen 9.00-12.00 en 13.00 en 17.00. Tel: 088-3556000.
Het JGZ-team, Doktersassistent, Jeugdverpleegkundige en Jeugdarts

Goed om even bij stil te staan:
Slapen
Wist u dat:
Kinderen door slaaptekort concentratieproblemen kunnen krijgen, maar ook juist drukker kunnen
zijn?
Kinderen door het licht van tv/tablet/laptop slechter kunnen slapen?
Er een verschil is tussen nachtmerries en nachtangst?
Er in thee ook cafeïne zit en dit dus invloed kan hebben op het slapen?
Kinderen groeien in hun slaap, en dat ook het immuunsysteem versterkt door slaap?
Er ook een medische oorzaak kan zijn voor slaapproblemen?
Melatonine (een lichaamseigen stof om in slaap te komen) vrij verkrijgbaar is maar dat het afgeraden
wordt het zonder doktersadvies te gebruiken?

Een van de tekenen dat uw kind genoeg slaap krijgt, is dat het binnen een half uur na wakker
worden, zin heeft in ontbijt?
Een nachtlampje het best rood licht kan afgeven om zo weinig mogelijk invloed op het slapen te
hebben?
Wilt u meer weten of heeft u zorgen over het slapen van uw kind, kijk dan in onze folder of maak een
afspraak op het spreekuur
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Datum:
Ma 19 feb
Ma 19 feb
Do 22 feb
Do 22 feb
Vr 23 feb
Vr 23 feb
Di 27 feb
Do 1 mrt
Vr 2 mrt

Activiteit:
Hoofdluiscontrole
Adviesgesprekken groep 8
Studiedag; alle kinderen vrij
Adviesgesprekken groep 8
Eerste rapport van 2017-2018 mee
Kijkzwemmen voor groep 2 en 3
10-minutengesprekken
10-minutengesprekken
Nieuwsbrief 12 op de site en via de mail
Zie ook onze Jaarkalender.

