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Van pepernoot naar kerstkransje
Afgelopen woensdag hebben we genoten van
Sinterklaas met zijn zwarte Pieten. We zijn
al begonnen met de voorbereidingen voor
onze Kerstviering. U ontvangt de komende
weken in aansluiting op deze nieuwsbrief ook
extra berichten via de mail en per brief.
Met feestelijke groet, Nelis van
Binsbergen
School in Kerstsfeer
Met dank aan de ouders die donderdag de school
versierd hebben met kerstballen, slingers, bomen
en raamversieringen. Hier genieten we allemaal
van, kinderen, leerkrachten, ouders en zelfs
voorbijgangers reageren heel complimenteus.
Bij deze wil ik dat doorgeven aan de kerstversier-ouders!
Wilt u boerenkoolstamppot maken?
De laatste vrijdag voor de kerstvakantie eten we al
jaren en jaren de heerlijkste boerenkool op school.
Vaders, moeders en opa’s en oma’s zijn dan thuis
druk in de weer om een heerlijke pan
boerenkoolstamppot te maken. Op vrijdag 21
december komen om 12.00 uur de pannen binnen
met de worst al in plakjes gesneden. De pannen
worden over de groepen verdeeld en even na
twaalven zitten ruim 210 kinderen heerlijk te
smikkelen. Na het eten zijn alle kinderen om 13.00
uur uit. Er komt nog een speciale brief met meer
info + strookje om uzelf voor het koken op te
geven.

Alweer 2 jaar geleden…….
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Datum:
Di 18 dec
Wo 19 dec
Vr 21 dec
Vr 21 dec
Vr 21 dec
Vr 21 dec

Welkom juf Bernice!
Juf Bernice komt als Onderwijs Assistent
ons team versterken. Zij zal op maandag
en donderdag de leerkrachten
ondersteunen met allerhande
werkzaamheden en ook heel veel met
kleine groepjes kinderen aan de slag
gaan. Ze is al begonnen en haar inzet en
enthousiasme werkt aanstekelijk. In één
van de komende nieuwsbrieven zal juf
Bernice zich aan u voorstellen.
Juf Bernice, ook via deze weg heel veel
plezier bij ons op De Meeuwenberg.

Probleem speelt al meerdere
jaren en op De Meeuwenberg
konden we het op een paar
verlofdagen na steeds goed
oplossen.

Activiteit:
Schoolschaatsen voor groep 6-7 en 7-8 in Elst
bij het Winterfestijn
Kerstviering in de RK Kerk van Driel
Nieuwsbrief 8 op de site en via de mail
Boerenkoolmaaltijd op school
Alle groepen om 13.00 uur uit.
Start Kerstvakantie.
Zie ook onze Jaarkalender.
Juf Monique bouwcoördinator
Juf Monique(nu leerkracht in groep 5 op
donderdag en vrijdag) volgt juf Claudia op
als bouwcoördinator. Daarom zal juf
Monique vanaf woensdag 12 december om
de week ’s woensdags extra naar school
komen voor bouwco-taken. Voorlopig blijft
ze donderdag en vrijdag als leerkracht voor
groep 5.
Nieuwe leerkracht groep 6-7
We zijn in gesprek met sollicitanten voor de
leerkrachttaken van juf Claudia in groep 67. Wij hopen u binnenkort te vertellen wie
juf Claudia gaat opvolgen als leerkracht in
groep 6-7.

Geen invallers: groepen naar huis sturen?
U mag erop vertrouwen dat we er alles aan doen om dat te
voorkomen. We hebben een protocol voor het splitsen van
groepen. Dit kan alleen in de kleutergroepen, want de hogere
groepen zitten al vol. Opvang door extra inzet van eigen
teamleden is beperkt mogelijk. En ook dit houdt een keer op.
Afgelopen week hebben 2 leerkrachten met koorts en hoofdpijn
doorgewerkt om te voorkomen dat een groep naar huis
gestuurd moest worden.
Advies: raadpleeg preventief familie, vrienden, kennissen en
buren voor eventuele opvang als de groep van uw kind
onverhoopt geen invaller heeft.

Kerstviering in de RK Kerk van Driel
Dit jaar houden we onze Kerstviering in de RK Kerk op
woensdagavond 19 december. Vanwege de groei van de
school is het niet meer mogelijk om de vieringen in de
Protestantse Kerk te organiseren.
U krijgt nog een uitnodiging met meer informatie.
Gewoonte getrouw houden we na afloop van onze
Kerstvieringen in de kerk een collecte voor een goed doel.
Dit jaar willen we de opbrengst schenken aan de Fynn
Foundation. De Fynn Foundation is genoemd naar Fynn. Hij
zit op De Meeuwenberg in groep 1-2B.
Op de volgende pagina’s vindt u informatie over deze
Stichting.

