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Schaatspret?
Natuurlijk, als het even kan……. Maar dan wel
veilig! Dan blijft het schaatsPRET. Heel veel
plezier! In school houden we het lekker warm. En
als we naar buiten gaan, dan kleden we ons goed
aan. Mist u ineens een das, handschoenen of een
muts? Goed mogelijk dat die tussen de tassen,
gymkleding, broodtrommels, truien en gymkleding
liggen bij onze gevonden voorwerpen. De krat in
het Meeuwennest puilt uit! Met vriendelijke groet,
Nelis van Binsbergen

Drie keer “hoera” voor onze jarigen!
Laten we even kijken naar de vrolijke feestneuzen voor de
komende weken:
Mathias Berentsen uit groep 4 wordt op 6 maart 8 jaar.
Rens Smeenk uit groep 5 wordt op 11 maart 9 jaar.
Allemaal alvast van harte gefeliciteerd!

Teamzaken
Komende donderdag zien we juf Alice na haar zwangerschapsen bevallingsverlof weer terug in groep 6-7. Juf Chantal heeft
al die tijd haar dagen waargenomen.
Juf Cindy verving de afgelopen maanden juf Simone in groep
7-8. Juf Cindy is vrijdag 2 maart voor het laatst in groep 7-8.
Ze gaat vanaf volgende week op meerdere scholen korttijdelijk
invalwerk doen.
Juf Simone heeft nog enige tijd nodig voor verder herstel.
Daarom steekt juf Chantal over van groep 6-7 naar groep 7-8.
We zijn blij dat we de vervangingen zoveel mogelijk intern
kunnen oplossen.
Juf Cindy bedankt!!
Juf Cindy had al in een vroeg stadium aangegeven
dat ze ons tijdelijk wilde helpen met de vervanging
in groep 7-8. We zijn heel blij dat ze de afgelopen
maanden doorlopend beschikbaar was. Daarom
past hier een welgemeend “Dank je wel!”!

Hervatting werkzaamheden meester Nelis
Vreemd om nu iets over mezelf te schrijven. Maar ook
plezierig. Want het herstel gaat volgens het boekje.
Mijn reguliere werktijden liggen vanouds op maandag
t/m donderdag. Op deze dagen werk ik nu van 8.00 tot
12.00 uur. Tussen Pasen en de meivakantie breid ik
mijn uren uit van 8.00 tot 14.00 uur. Na de
meivakantie hoop ik weer voluit mijn taken uit te
voeren. Tot die tijd blijven juf Claudia en met name juf
Eline bereikbaar voor uw schoolspecifieke vragen. Nu
al wil ik opmerken dat vanuit eigen waarneming en ook
op basis van heeeeeeeel veel reacties van ouders het
team onder leiding van Claudia en Eline een geweldige
prestatie hebben neergezet om mijn afwezigheid zo
vloeiend mogelijk op te vangen.
Meester Fred bedankt!
Dat juist collega directeur Fred v.d. Heijden de afgelopen
maanden de sparring-partner wilde zijn voor Claudia,
Eline en het team was voor mij een enorme geruststelling.
Dank je wel Fred voor jouw inzet, betrokkenheid en
professionele bijdrage aan onze Meeuwenberg.

Aandacht voor het overblijven
Door de groei van De Meeuwenberg nam
het aantal overblijfkinderen ook
procentueel toe. Daarom zijn de 2
overblijfgroepen nu verdeeld over 3
groepen. Al met al wat rustiger en zeker zo
gezellig.
Punt van aandacht: bij meerdere
overblijfkinderen uit één gezin graag elk
kind apart geld meegeven of voor de
kinderen a.u.b. een eigen “10beurtenkaart” kopen. Nu gebeurt het soms
nog dat overblijfouders er aantekeningen
op na moeten houden welk overblijfkind
ook voor broertje of zusje in de andere
overblijfgroep betaalt en vervolgens
moeten de overblijfmoeders naderhand de
aanwezigheidsregistratie van deze
kinderen weer naast elkaar leggen om te
checken of betalingen wel kloppen.
Veiligheid van UW(!) kinderen
Blijft een punt van aandacht. Deze week viel het ons op
dat meerdere ouders (soms met fiets) op het trottoir
wachtten om hun kind op te halen. Sterker nog, er
werden zelfs auto’s op het trottoir geparkeerd en daarom
werden onze leerlingen die van de gym afkwamen,
gedwongen de straat op te gaan. Juist tijdens een piektijd
in het verkeer. Wij vinden dat onacceptabel. Wij hopen
dat u elkaar hier op een sympathieke Meeuwenberg
manier onderling op aanspreekt en de ruimte van het
parkeerterrein wilt gebruiken.

We leggen de Rode Loper uit!
Jazeker, want we hebben weer 2 belangrijke gasten in
ons midden. Sarah Bakker wordt op 8 maart 4 jaar en is
nu groep 1-2A aan het verkennen. Ze voelt zich al
aardig thuis bij juf Fraukje en juf Petra. Onze tweede
ster is Sophie van de Weijer. Zij wordt op 11 maart 4
jaar en weet het lokaal van groep 1-2B bij juf Yvonne
en juf Beppie goed te vinden.
Voor de ouders van Sarah en Sophie: van harte welkom
en we kijken ernaar uit om er samen met u een leuke
schooltijd van te maken.

026 4742915

Datum:
Vr 9 mrt
Vr 16 mrt

Activiteit:
Groep 5-6 naar de Bieb in Elst
Nieuwsbrief 13 op de site en via de mail
Zie ook onze Jaarkalender.

