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We zijn blij met onze Meeuwenbergouders
Vorige week vierden we onze jaarlijkse Juffendag.
Dat merken we nog weken lang. Vanwege alle
cadeautjes die we hebben kregen. Lekkere
drankjes, chocolade, shampoos, noten, bloemen…
Ook in de zomer en ver daarna genieten we nog
van de eigen werkjes en lieve briefjes. We worden
daar warm van.
Temeer omdat veel ouders en een oma ons zo
geweldig hebben geholpen bij de spelletjes. We
waarderen uw geduld met onze kinderen als het
voor hen allemaal even teveel wordt in alle
drukte. Complimenten!
Nog even over de cadeautjes: we zijn met het
kleinste al tevreden. Een kinderhand is gauw
gevuld, dat geldt in dit geval ook voor het team.
Hartelijk dank voor uw attenties.
Met dankbare groet, Nelis van Binsbergen

Een feest blijft een feest.
Juffendag 2018

Schoonmaakbedrijf Jacobi bestaat 25 jaar
Per 1 juli aanstaande vieren Engelien, Wim en
Marcel Jacobi dat hun bedrijf 25 jaar bestaat. Ooit is
de familie Jacobi op De Meeuwenberg begonnen en
al snel groeide het bedrijf dankzij hun geweldige
inzet en kwaliteit uit tot een respectabele
onderneming. Vanwege Europese aanbestedingen
moesten wij jaren geleden ons tijdelijk behelpen
met een ander bedrijf. Wat hebben we gejuicht toen
schoonmaakbedrijf Jacobi weer bij ons terugkeerde.
Engelien, Wim, Marcel en alle medewerkers: van
harte gefeliciteerd en we verheugen ons op een
blijvende samenwerking in de toekomst. Namens
alle Meeuwenbergers.
Tekening van Menno werd tweede
Het was tot het laatste uur spannend. De tekening
van Menno is als tweede geëindigd in de
Overbetuwse verkiezing. Vlak achter de nummer 1.
Dat is een compliment aan Menno en aan iedereen
die op hem gestemd heeft. En zoals hij zelf tegen me
zei: “Jammer dat ik niet eerste ben geworden, maar
tweede is ook heel goed.” Menno heeft gelijk! Dank
aan alle stemmers.

Zaterdag afzwemmen
Aanstaande zaterdag gaan onze
waterratjes van groep 2 of 3 in Zetten
laten zien welke vaardigheden ze al
beheersen van de EASY SWIM methode.
Altijd spannend en het blijft een serieuze
test. We wensen onze zwemmers alle
succes toe.

Nog even……
Dagelijks horen we liedjes in school van de
musical van groep 8. Een sfeerbeeld van
onze laatste schoolweken. Leuke en drukke
tijd. Ondertussen maken we wel ons
programma af. Voor de kinderen is het
belangrijk om in een bepaald ritme te
blijven. Wel met enige aanpassingen
natuurlijk, want we zien de vermoeidheid
toenemen. Al met al zal de komende week
gezellig en rommelig worden, want we
gaan tijdig opruimen. Vandaar de oproep
om zoveel mogelijk (plastic) tasjes mee te
geven. Volgende week de laatste
nieuwsbrief op de laatste schooldag van
het jaar. Het aftellen is begonnen.
Dinsdagmiddag 3 juli even doorschuiven.
Dinsdag 3 juli gaat groep 8 de musical oefenen in
De Oldenburg. Dan gaan we met de groepen die
achterblijven even doorschuiven: alle leerlingen
zitten dan in het lokaal van volgend schooljaar, bij
de juf van volgend jaar en ook bij de klasgenoten
van volgend jaar. Een mooi moment om te ervaren
hoe het er na de zomervakantie uitziet.
Op deze middag nodigen we ook onze eregasten
uit die na de zomervakantie gaan starten.

Groep 2 gaat overvliegen
Op de laatste schooldag van het jaar, vrijdag
6 juli, zult u de kinderen van groep 2 om 10
voor twaalf over het plein zien fladderen en
vervolgens onder luid applaus van alle andere
leerlingen de straat zien overvliegen. Kortom,
de jaarlijkse traditie van De Meeuwenberg om
de overgang van groep 2 naar groep 3 toch
nog wat extra accent te geven. De leerlingen
maken hun eigen vleugels en vliegen als
meeuwtjes uit naar groep 3.
Over de zwemgroep krijgt u nog nader bericht

Musical groep 8 in De Oldenburg
Woensdagavond 4 juli staan de leerlingen
van groep 8 op een echt podium in een
echte toneelzaal. Vanwege de kleine
ruimte in het Meeuwennest wijken we uit
naar De Oldenburg. De deuren gaan open
om 18.30 uur. (Alleen voor genodigden.)
Naar verluid zetten ze de tent op zijn kop.
Na afloop gaan we naar school om onder
het genot van een hapje en drankje naar
de kampfilm te kijken en afscheid te
nemen.

Woensdag geen kleutergym!
Woensdagmorgen mogen alle leerlingen van De Meeuwenberg de musical
van groep 8 zien in De Oldenburg. Daarom is er die ochtend geen
kleutergym!
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Datum:
Vr 29 juni
Za 30 juni
Wo 4 juli
Vr 6 juli
Vr 6 juli
Vr 6 juli

Activiteit:
Raamversiering eraf
Afzwemmen in Zetten
Afscheid groep 8 met musical
Laatste schooldag iedereen om 12.00 uur uit
Groep 2 gaat overvliegen om 10 voor twaalf
Nieuwsbrief 21 op de site en via de mail
Zie ook onze Jaarkalender.

Vr 7 sept

Noteer alvast de startavond van de
Oudercommissie. Feest voor ouders en
kinderen.

Wat een geweldig kamp van
groep 8!
Onze oudste leerlingen zullen
waarschijnlijk bij thuiskomst te
moe zijn om alles te vertellen,
maar vanuit het team kunnen we
alleen maar lof uitspreken over
deze groep 8. We hebben een
geweldig, leerzaam, actief en
gezellig kamp gehad. Prachtig
weer! En heel veel dank aan de
ouders die de kinderen, fietsen en
alle bagage hebben vervoerd. Wat
een hulp! Top.

