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Pepernoten en Kerstkransjes
De leerkrachten zijn volop bezig met de
voorbereidingen voor Sint en Kerst. Het
belooft weer een gezellige tijd te worden.
Maar ook druk en daarom zullen we de
komende weken regelmatig om hulp
vragen.
Leuk en goed onderwijs maak je immers
samen. En onze ouders kennende, komt
dat helemaal goed.
Met vriendelijke groet, Nelis van
Binsbergen
Juf Claudia heeft een nieuwe baan
Vorige week vrijdag heeft Claudia in haar groep
6-7 verteld dat ze onze school gaat verlaten.
Diezelfde dag zijn de ouders van groep 6-7 via
een brief op de hoogte gebracht. Claudia heeft
vanaf 7 december een nieuwe baan op de
Parkschool in Arnhem. We vinden het heel
jammer dat juf Claudia weg gaat. Maar we
gunnen het haar van harte. En dat zullen we
haar met alle complimenten en warme woorden
blijven zeggen. Vooral op vrijdag 7 december na
schooltijd. Dan is er voor alle ouders de
mogelijkheid om Claudia de hand te schudden
onder het genot van een hapje en een drankje.
Hulp gevraagd bij Kerstversiering
in school
Welke ouders of grootouders willen
ons overdag komen helpen op
donderdag 6 december om de
school in Kerstsfeer te brengen?
Wij ruimen op woensdagmiddag 5
december alle Sint spullen op en
halen meteen de dozen met
Kerstspullen tevoorschijn. Op
donderdag 6 december kunnen we
veel handen gebruiken om onze
gangen en het Meeuwennest te
versieren.

Vrije keuze voor BSO
De Meeuwenberg heeft een prettige
samenwerking met de SKAR als het gaat om de
buitenschoolse opvang van onze leerlingen.
Echter, u bent als ouder helemaal vrij om zelf uw
keuze voor de bso te maken. Naast de SKAR is er
ook de mogelijkheid voor de sport bso aan de
Drielse Rijndijk richting Arnhem. Eén van onze
leerlingen gaat daar naar toe en ook dat bevalt
kind en ouders prima.
Nieuw speeltoestel van sponsorloop
Nee, we hebben nog niet gekozen. Maar achter de
schermen zijn we er al wel mee bezig: hoe duur mag
het toestel uiteindelijk worden? De kinderen hebben zo
hun best gedaan met hun sponsorloop en er zijn zoveel
betrokkenen die de kinderen financieel gesteund
hebben! Daarom zal de school ook extra geld storten in
de pot. We bekijken de ruimte die nodig is om een
ander toestel te plaatsen. We hebben immers te maken
met de voorwaarden en veiligheidseisen die
bijvoorbeeld aan het toestel en de valdemping gesteld
worden.
Kinderen zullen ook hun zegje doen en het team zal
graag met de Oudercommissie overleggen hoe we
overgaan tot bestellen en plaatsen. Wordt vervolgd.

Zomaar een willekeurig voorbeeld.
Er is zoveel aanbod, we zijn
benieuwd wat de kinderen graag
willen.

Het duurt nog even, maar toch alvast hierbij een sportief bericht uit Renkum:
Kom je ook zwemmen in de kerstvakantie? Van 27 tot en met 30 december wordt in
Doelum in Renkum de Zwem4daagse georganiseerd! Per dag zwem je 300, 600 of
900 meter. Naast het zwemmen worden er elke dag in
en om het water spetterende activiteiten georganiseerd.
Duik in de onderwaterwereld van Atlantis, zwem langs
de Friese elf steden, ga de uitdaging met jezelf aan
tijdens The Challenge en bestorm de stormbaan bij een heuse
Obstacle Swim! We zwemmen in tijdsblokken van drie
kwartier, dus je hoeft nooit lang te wachten. Het eerste tijdsblok
begint om 16.00 uur. Het laatste tijdsblok begint om 19.00 uur.
Op 31 december is een inhaaldag. Iedereen met een diploma A kan meedoen, dus neem je
vrienden en vriendinnen, opa, oma, broers, zussen, buren, ouders allemaal mee! Kinderen
onder de 8 jaar moeten in het gezelschap van een volwassene deelnemen. De kosten zijn 6
euro per persoon (bij voorinschrijving) of 7,50 euro bij inschrijving in het zwembad op 27
december. Bezitters van een Gelrepas mogen gratis
meezwemmen wanneer zij zich op 27 december met
Gelrepas inschrijven in het zwembad. Voorinschrijven
kan via www.rzc.zwem4daagse.nl Voor meer
informatie kijk op www.rzcrenkum.com.
Een spetterende groet en graag tot ziens in de kerstvakantie!
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Datum:
Di 13 nov
Vr 16 nov
Za 17 nov
Zo 18 nov
Vr 23 nov

Activiteit:
10-minutengesprekken groep 1 t/m 8
Raamversiering SINT
SINT komt aan in Nederland
SINT komt aan in Driel(Madriel)
Nieuwsbrief 7 op de site en via de mail
Zie ook onze Jaarkalender.

