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Geen invallers beschikbaar
Als leerkrachten van De Meeuwenberg bij ziekte
maar half kunnen, gaan ze heel door. Deze week
liep juf Yvonne op krukken en heeft ze zich er
aardig doorheen geslagen. Gelukkig is ze weer
goed te pas. Vandaag(donderdag) zijn er 2 zieken
toch doorgegaan ondanks doktersadvies om te
stoppen. Waarom we dit doen? Het begint bij
plichtsbesef en daar komt het gebrek aan invallers
nog bovenop. Echter, morgen(vrijdag) moet groep
5-6 thuis blijven. Onze manier van doorgaan is
niet verantwoord. En invallers zijn niet (meer)
beschikbaar. Zoals het er nu naar uitziet zal het
de komende weken doorlopend aan invallers
ontbreken. Mijn advies aan alle ouders: neem
alvast voorzorgsmaatregelen om uw kind(eren) op
te vangen als er in de komende weken onverhoopt
geen leerkrachten of invallers beschikbaar zijn.
Met zorgelijke groet, Nelis van Binsbergen
Brigadiers gevraagd
Gelukkig hebben we trouwe brigadiers. Zelfs opa’s doen
mee om uw kind(eren) veilig over te zetten. Graag willen
we het aantal brigadiers uitbreiden. Wilt u weten hoe het
precies gaat? Aanstaande dinsdag komen verkeersagenten
naar school om uitleg te geven. Dan gaan we meteen met
groep 7 oefenen. Zij zullen immers volgend jaar de bordjes
van groep 8 overnemen. Doet u mee?
Hoi Meeuwenberger!
Heeft u nog even tijd? In 2 minuutjes bent u weer helemaal op
de hoogte! Ik ga u informeren over 2 onderwerpen van de OC:
Ongekend succes!
U bent de vorige keer uitgenodigd om te komen kijken op de
openbare Ouder Commissie (OC) vergadering (van 26 febr.).
Dat hebben we wel geweten! Er kwamen, naast de bestaande
OC-leden, 6 enthousiaste dames binnengelopen! Nog nooit
hebben zich er zo veel gegadigden gemeld tijdens een openbare
vergadering! Deze 6 dames hebben zich allemaal bereid getoond
om mee te helpen met de activiteiten. Drie dames zijn zelfs
toegevoegd als OC lid! Het bleek een ware wissel van de wacht!
Vijf leden zwaaiden af en er kwamen 3 leden bij! Is dat niet
geweldig? Alsnog hartelijk bedankt voor jullie steun en

toezeggingen! Echt geweldig! Deze kunnen we goed gebruiken!
En dan rollen we meteen naar het tweede onderwerp:
De Startavond!
Noteert u het alvast in uw (digitale) agenda; u heeft vast uw
smartphone in de hand! 7 september 2018 is de startavond!
Houdt u de avond vrij? Het belooft weer een fantastische avond
te worden, mede door de inzet van vele ouders!
De 2 minuten zijn bijna om! Enorm bedankt voor uw aandacht
en in ieder geval tot 7 september 2018! Nog net binnen de tijd:
FIJNE VAKANTIE!!
De Ouder Commissie, Merijn Quakkelaar
Tekenwedstrijd voor Sjors Sportief
Om vijf voor vier vanmiddag stond onze Menno
uit groep 6-7 met zijn tekening het hoogst
genoteerd. We kunnen vandaag(donderdag)
nog tot 18.00 uur stemmen. Als hij wint, dan
komt zijn tekening op de omslag van het
Overbetuwse boekje van Sjors Sportief.
Misschien kunt u nog net voor zes uur
meedoen.

Tot en met donderdag 14 juni om 18.00 uur kan er
gestemd gaan worden op de tekeningen via de site
van Sjors Sportief:
https://www.sjorssportief.nl/tekenwedstrijd.
Als u op de site komt, moet u even
zoeken(scrollen) naar “Overbetuwe”, dan op
ZOEKEN klikken en dan ziet u de tekeningen.
Laatste kans!!!!
EINDTOETS groep 8
De huidige groep 8 heeft haar uiterste
best gedaan bij het maken van de
EINDTOETS groep 8. Gemiddeld
haalden ze MAVO/HAVO niveau als het
gaat om het instroomniveau van de
komende brugklas. We hebben met een
aantal ouders een heroverweging
gemaakt, omdat de CITO-score van hun
kind hoger uitpakte dan verwacht. We
zijn nu zover dat alle jongens en
meisjes hun juiste vervolgschool
hebben gekozen. Trots op deze groep!
Zwemenquête voor ouders groep 1 en 2
Volgend jaar proberen we weer door te gaan met het
schoolzwemmen. Uiteraard hangt dat af van de
ouders. Krijgen we genoeg rijders? We gaan immers
met de toekomstige groep 2 en groep 3 apart
zwemmen. We hebben de enquête uitgedeeld in de
groepen 1-2. Mogen wij de enquête z.s.m.
ingevuld ontvangen?

Juffendag woensdag 20 juni
We zijn al druk doende om er weer een leuke
juffendag van te maken. Nu maar hopen dat we
genoeg hulp krijgen! Alle juffen vieren op
woensdag 20 juni hun verjaardag tegelijk. De
schoolvlag gaat in top en we starten met het
zingen van verjaardagsliedjes op het plein. We
hopen dat de kinderen feestelijk verkleed naar
school komen en ook de juffen trekken hun
mooiste of vrolijkste kleren aan. Thema is muziek.
Zelf ben ik een beetje zenuwachtig. Juffendag, hoe
gaat het dan met de meester op school?

Maandag 18 juni: Studiedag, alle groepen vrij.
Aan het eind van deze nieuwsbrief ziet u een brief van de Kameleon,
Stichting Driel – Polen en De Meeuwenberg. Bijzondere, leuke en leerzame uitnodiging!

026 4742915

Datum:
Zo 17 juni
Ma 18 juni
Di 19 juni
Wo 20 juni
Do 21 juni
Vr 22 juni
Ma 25 juni
Di 26 juni
Wo 27 juni
Do 28 juni
Do 28 juni
Vr 29 juni
Vr 29 juni

Activiteit:
Vaderdag
Studiedag, alle groepen vrij
Tweede rapport mee naar huis
Juffendag
10-minutengesprekken groep 1 t/m 7
Derde vrije ochtend voor groep 1 t/m 4
10-minutengesprekken groep 1 t/m 7
Kamp groep 8
Kamp groep 8
Kamp groep 8
Schoolreis groepen 3-4-5
Raamversiering eraf
Nieuwsbrief 20 op de site en via de mail
Zie ook onze Jaarkalender.

Aan: de ouders van De Kameleon en De Meeuwenberg
Zeer geachte ouders,
De Kameleon en De Meeuwenberg leggen graag verbindingen in het mooie dorp
Driel. U merkt dat o.a. bij de Koningsspelen, onthulling van Kruuzemuntje en de
doop van de Sosabowski tulp.
Stichting Driel-Polen

Via deze nieuwsbrief willen wij u dit keer wijzen op een informatiebijeenkomst
van de Stichting Driel-Polen. Uit reacties is gebleken dat veel ouders deze
stichting een warm hart toedragen en veel waardering hebben voor de
indrukwekkende herdenking in september waarvoor leerlingen ook altijd worden
uitgenodigd om een bijdrage te leveren door mee te zingen in een koortje of als
onderdeel van een voetbalteam van RKSV Driel bloemen te leggen. Deze
deelname aan de herdenking wordt door de aanwezigen en Stichting Driel-Polen
zeer gewaardeerd.
Informatiebijeenkomst
Als dank organiseert de stichting samen met De Kameleon en De Meeuwenberg
een informatiebijeenkomst om alle ouders van de basisschoolleerlingen in Driel
meer over de achtergrond van deze herdenking en de Polen van Driel te
vertellen. Daarvoor nodigen wij u van harte uit op: Donderdag 30 augustus
om 20.00 uur in de RK Kerk. Op deze avond zullen de volgende onderwerpen
aan de orde komen:
 De 1ste Poolse Onafhankelijke Parachutistenbrigade;
o welke ontberingen hebben deze militairen doorstaan voordat zij
werden opgeleid als lid van deze brigade;
o hoe raakten zij betrokken bij Operatie Market Garden en in het
bijzonder bij de Slag om Arnhem;
o welke bijdrage hebben zij geleverd aan de Slag om Arnhem;
o hoe zijn de contacten na de oorlog ontstaan en waarom herdenken
wij nog ieder jaar hun bijdrage aan de bevrijding van ons land.
 De jaarlijkse herdenkingen en de bijdrage die door diverse groepen uit
Driel wordt verzorgd;
 De contacten tussen Driel, de 1ste Poolse Onafhankelijke
Parachutistenbrigade en Polen in het algemeen;
 het Informatiecentrum en plannen voor de toekomst.
Wilt u de informatie bijeenkomst bijwonen dan nodigen wij u van harte uit voor
de bijeenkomst, aanmelden kan via info@driel-polen.nl
Met vriendelijke groet,
Arno Baltussen, voorzitter Stichting Driel-Polen
Gio Witjes, directeur De Kameleon
Nelis van Binsbergen, directeur De Meeuwenberg

