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Foto’s via Klasbord en op Facebook
Velen van u hebben wellicht al diverse
foto’s en berichtjes gezien van de eigen
groep via Klasbord. Daarnaast hebben we
een aantal foto’s geplaatst op Facebook
van onze kleuters die naar Elst zijn
geweest om pannenkoeken te bakken. En
eveneens hebben we u via Facebook laten
zien hoe de ouders van de groepen 1-2 in
ons eigen “Meeuwenbergrestaurant”
verwend werden met lekkere hapjes. We
kunnen dit doen op basis van de
toestemmingsverklaringen die we van u
mochten ontvangen.
Niet alle ouders hebben hun toestemming
gegeven. Dat respecteren we zonder enig
voorbehoud. We zullen bij het maken of
publiceren van foto’s rekening houden met
de wensen van alle ouders. Mochten wij
ons een keer vergissen, dan rekenen we
op uw hulp om onze fout te kunnen
herstellen.
Wanneer u zelf bij een leuke activiteit
foto’s van uw eigen kind wilt maken op
school, dan rekenen we erop dat u die
foto’s voor eigen gebruik bewaart.
Met vriendelijke groet, Nelis van
Binsbergen

Houten sigarenkistjes gevraagd
Geen voor de hand liggende vraag in deze
tijd. Maar mocht u sigarenkistjes hebben
en eventueel weggooien? Of kent u iemand
die sigarenkistjes opruimt? Wij hebben ze
heel graag. Kunnen bij meester Nelis
ingeleverd worden.

Kijklessen voor het schoolzwemmen
Voor de ouders van de zwemmers in groep
2 en 3 zijn er drie vrijdagen om te gaan
kijken hoe het met het schoolzwemmen
gaat:
9 november 2018
22 februari 2019
24 mei 2019
Van harte welkom!

Is het verkeer veilig rondom school?
Dat hangt in ruime mate van uzelf af. Het
zijn immers de kinderen en ouders van De
Meeuwenberg die in piektijden zorgen voor
verkeersdrukte bij school. En dan vooral
als het gaat om auto’s en fietsen.
Als school hebben wij hierin een
voorlichtende taak. En met overtuiging
nemen we die taak op ons, in het belang
van onze leerlingen, uw en andermans
kinderen.
Op welke manier kunnen we allemaal een
steentje bijdragen? Zie de aanbevelingen
hieronder.
Aanbevelingen:
1. Woon je binnen de vierkant School-Rijnstraat-Cremerstraat-klein stukje Korte
Molenstraat-Fazantstraat-Patrijsstraat-Kerkstraat-School: dan hopen we dat je lopend
naar school komt.
2. Woon je verder weg, bijvoorbeeld verderop in de Vogelbuurt of in Driel Zuid / de
Breekenhof dan is het reëel om met de fiets te komen.
3. Woon je net buiten het dorp dan is fietsen ook heel prettig.
4. Kom je van ver, dan snappen we het gebruik van auto’s om kinderen te brengen en te
halen.
Afstanden noemen in kilometers gaat ons te ver. Het blijft een taak van alle ouders om
de verantwoordelijkheid te nemen voor de veiligheid van elkaars kinderen. En de
aanbevelingen hierboven moeten dan ook vanuit dat perspectief gezien worden.
Waarom deze aanbevelingen?
1. Landelijk aandacht voor verkeersdrukte bij scholen.
2. Te weinig ruimte om veel fietsen te stallen op het plein. En regelmatig vallen rijen
fietsen als dominostenen om met vaak vervelende schade tot gevolg.
3. Lopen en fietsen is gezond en in Driel kan dat heel goed.

Raamtekeningen
Dank aan de ouders die zulke leuke
tekeningen hebben verzameld en
vervolgens uitgewerkt en ingekleurd
hebben op onze ramen. Thema:
Holland!!
Knap werk!

Bewegen en nog eens bewegen
Hebt u het leuke boekje al ingekeken van
Sjors Sportief en Sjors Creatief? Elke
leerling heeft deze week een boekje
meegekregen. Daarin vindt u het grote
aanbod van verenigingen en clubs die een
bijdrage willen leveren aan de gezondheid
en creativiteit van uw kind. Vlakbij!

026 4742915

Datum:
Za 22 sept
Wo 3 okt
Do 4 okt
Vr 5 okt
Vr 5 okt

Activiteit:
Polenherdenking op het Polenplein
Start Kinderboekenweek
Dierendag
Dag van de leraar
Nieuwsbrief 4 op de site en via de mail
Zie ook onze Jaarkalender.

