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We zijn begonnen
Natuurlijk moeten we allemaal weer even
wennen, zowel de ouders als de kinderen
en leerkrachten. Er zijn uiteraard weer een
paar veranderingen en daarom ga ik u de
komende tijd beetje bij beetje informeren
over de wijzigingen. Al met al valt het mee
en zult u merken dat we ook veel bekende
gewoontes weer even “opfrissen”.
Het team is regelmatig in de
zomervakantie op school geweest om alles
voor te bereiden. Vanaf nu hebben we
elkaar als leerkracht en ouder weer hard
nodig om er voor de kinderen een leuk en
Waarom deze “oude” foto? Zie verderop in
leerzaam jaar van te maken. Wij hebben er
deze nieuwsbrief bij Privacy en AVG.
verschrikkelijk veel zin in. En de kinderen
Voordat we “nieuwe” foto’s gaan plaatsen
ook. Belangrijkste: allemaal weer goed
vragen wij u om uw toestemming.
gezond teruggekomen. We zijn
begonnen!!! Met vriendelijke groet, Nelis
van Binsbergen
Deze week heel veel informatie
Een lawine aan informatie. Vrijdag krijgen de oudste
leerlingen de Praktische Info + Jaarkalender mee.
In de Praktische Info ziet u veel punten die eigenlijk
wekelijks of maandelijks van belang zijn. Let goed op
het vakantierooster, want de vrije (studie)dagen zijn
nu ook ingepland. In de Jaarkalender ziet u heel veel
activiteiten verspreid over het jaar waarbij u als
ouder een rol kunt hebben.
In de Jaarkalender kunt u ook zien wanneer wij de
nieuwsbrieven via de mail verzenden en op de site
plaatsen. Vandaag ook al heel veel belangrijke
feiten in deze 1e nieuwsbrief.
Brigadiers
Graag noemen we hier de moeders en
opa’s die de verantwoordelijkheid voor ons
allen willen nemen. Wij noemen dat
helden. Onze helden zijn: Carolina
Speijers, André Ladestein, Elske
Quakkelaar, Hans Houweling, Erica van
Dinther en Henk de Boer(6x).
Henk staat er 6 keer per week.

Wie wil zich opgeven als reserve voor het brigadieren? We zijn al
heel blij als u voor 1 tijdstip per week reserve wilt staan! Graag
even bellen naar meester Nelis 026 4742915

Bij de start van het schooljaar geven we
folders mee van typecursussen,
thuisleren, enz. Wij stimuleren niet en
hebben ook geen voorkeur en geen
belang. Alles vrijblijvend!!

Reclame materiaal
Natuurlijk hebben de uitgeverijen de
commerciële kansen in school ontdekt. Weet
van ons dat wij pure commerciële rommel,
waar geen kind en ouder bij gebaat is,
meteen weggooien.
Dan is er ook een heel groot grijs gebied: het
is commercieel maar met een inhoud die te
maken heeft met gezondheid(schoolfruit,
sport) of met cultuur(theater de KIK in Elst)
of met educatie(type cursussen, lezen of
thuisleren). Wij gaan niet voor onze ouders
bepalen wat ze wel of niet kunnen kiezen. Wij
hebben een groot vertrouwen in onze ouders:
dat kunnen ouders heel goed zelf.
Daarom geven we over deze onderwerpen
wel de folders mee. U hebt er wat aan of
niet. In het laatste geval gewoon hup in de
papierbak.

De Meeuwenberg weer
hoofdluisvrij!
Laten we blij zijn dat we voor
de zoveelste keer geen
hoofdluizen hebben
aangetroffen. Complimenten
aan alle ouders. Dit gaat heel
goed! En grote dank aan de
luizenmoeders die hun
controletaak zo leuk en serieus
hebben gedaan.

Informatieavonden
Hieronder en ook op onze Jaarkalender ziet u dat u allemaal uitgenodigd wordt voor de
informatieavond van de groep waarin uw zoon of dochter zit. U krijgt dan van de
leerkrachten te horen wat wij uw zoon of dochter het komend schooljaar gaan aanbieden.
Van harte aanbevolen. Er is weer volop nieuws!

Groep

Dag

Tijd

Lokaal

1-2A
1-2B
2C
3
4
5
6-7
7-8

Dinsdag 11 sept
Dinsdag 11 sept
Dinsdag 11 sept
Dinsdag 11 sept
Donderdag 13 sept
Maandag 10 sept
Dinsdag 11 sept
Donderdag 13 sept

19.00
19.00
19.00
19.00
19.00
19.00
19.00
19.00

1-2A
1-2A
1-2A
3
4
5
6-7
7-8

Nieuwe Privacy regels
De Meeuwenberg neemt de AVG(Algemene
Verordening Gegevensbescherming) heel serieus.
In eerdere nieuwsbrieven heb ik toegezegd u
stap voor stap en heel transparant te laten zien
hoe wij de regels willen naleven.
Volgende week hebben we 2 acties:
1. We plaatsen de Privacyverklaring van Trivium
op onze site.
2. We geven maandag de oudste leerlingen een
brief mee. We willen u vragen u om deze
toestemmingsverklaring in te vullen voor het wel
/ niet gebruiken van bijv. foto’s in de
nieuwsbrief, op onze site, via Facebook, het
maken van groepsfoto’s als de schoolfotograaf
komt, het gebruik van Klasbord, de kampfilm van
groep 8, etc etc.
We hopen dat u de brieven zo snel mogelijk wilt
teruggeven aan de leerkracht of met uw kind
mee wilt geven.
Twee groepen hebben in het afgelopen jaar een
pilot gedaan met Klasbord. De ouders hebben
unaniem positief gereageerd bij de evaluatie.
Toch moeten wij u jaarlijks om toestemming
vragen om hiermee door te gaan.

De tamme kastanje op ons achterplein
heeft er geen problemen mee.

Kinderkoor: Samenwerking De
Meeuwenberg, De Kameleon, De Poolse
school en Stichting Driel-Polen
De Meeuwenberg heeft een warm hart voor
Driel, haar inwoners en haar geschiedenis.
Daarom promoten we graag de deelname van
onze leerlingen aan het kinderkoor bij de
herdenking op zaterdag 22 september. Het
gaat om de jongens en meisjes uit groep 5 t/m
8. Maar als er nachtegaaltjes in groep 4 zitten
die graag mee willen doen: graag! Deze week
hebben we de brieven voor het koortje
meegegeven in groep 5 t/m 8.

Voor ouders van De Meeuwenberg en De Kameleon:

Informatiebijeenkomst Stichting Driel-Polen
Op donderdag 30 augustus a.s. om 20.00 uur organiseert de Stichting Driel-Polen in
nauwe samenwerking met de basisscholen de Meeuwenberg en de Kameleon voor ouders
van leerlingen een informatie bijeenkomst in de RK kerk te Driel waar het
Informatiecentrum de Polen van Driel gevestigd is. Deze bijeenkomst is ook
toegankelijk voor andere belangstellenden uit Driel of omliggende gemeenten.
De Drielse gemeenschap is sinds september 1944 nauw verbonden met de geschiedenis
van de 1st Poolse Onafhankelijke Parachutistenbrigade. Op verschillende plekken komt
dit tot uitdrukking. Het Polenplein, het Sosabowskiplein, de Casimirstraat, de 2
monumenten op het Polenplein, een boom in de tuin van de Cunerahof en nog diverse

andere plekken in het dorp of directe omgeving. Maar ook de kleuren van de kleding van
de voetbalclub RKSV Driel, zij vertegenwoordigen de kleuren van de Poolse vlag met op
het shirt een embleem van een parachutist.
De jaarlijkse herdenking in september zal voor de recent in Driel gevestigde inwoners
wellicht nog niet bekend zijn. Leerlingen van de basisscholen hebben vanaf 1946 een
bijdrage geleverd door mee te zingen in een koortje en/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.
Over de geschiedenis van het ontstaan van de nauwe banden met de leden van de
brigade, hun nabestaanden en andere betrokkenen wil de Stichting Driel-Polen graag
zoveel mogelijk geïnteresseerden informeren. Daarvoor nodigen zij u van harte uit om op
donderdag 30 augustus om 20.00 uur in de RK Kerk aanwezig te zijn.
Op deze avond komen aan de orde: de geschiedenis van de 1ste Poolse Onafhankelijke
Parachutistenbrigade; de jaarlijkse herdenkingen en de contacten tussen Driel, de
brigade en Polen in het algemeen.
Wilt u de informatie bijeenkomst bijwonen dan nodigen wij u van harte uit.
Om een inschatting van het aantal aanwezigen te kunnen maken vinden wij het prettig
als u uw komst meldt. Dat kan via info@driel-polen.nl of via 06 22343578

026 4742915

Datum:
Ma 3 sept
Vr 7 sept
Vr 7 sept
Za 8 sept
Ma 10 sept
Di 11 sept
Do 13 sept

Activiteit:
Studiedag alle groepen vrij
Startdag(avond!) voor alle ouders en kinderen
Nieuwsbrief 2 op onze site en via de mail
Polenwandeltocht Driel
Info avond (zie schema hierboven)
Info avond (zie schema hierboven)
Info avond (zie schema hierboven)
Zie ook onze Jaarkalender.

