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We zijn begonnen!
Voor de eerste keer ‘klim ik in de pen’ om de nieuwsbrief te schrijven. Een mooie en
belangrijke klus. Ik hecht er waarde aan om ouders en andere betrokkenen goed te
informeren over het reilen en zeilen bij de Meeuwenberg.
Ik kijk met een goed gevoel terug op mijn start bij de Meeuwenberg. We hebben als
team zijnde een uitstekende start gekend. Het voelt goed om onderdeel te zijn van dit
team. Een positief, kritisch meedenkend, behulpzaam en toegewijd team. Heel prettig
voor een startende schoolleider als ik.
Het is even wennen om niet de hele dag voor de klas te staan. Eerlijk gezegd mis ik dat
ook wel een beetje. Aan de andere kant….ik voel me nu meester van ruim tweehonderd
kinderen. Hoeveel mensen kunnen dat zeggen? Ik ben er trots op.
Vanaf nu hebben we elkaar als leerkracht en ouder weer hard nodig om er voor de
kinderen een leuk en leerzaam jaar van te maken. Wij hebben er verschrikkelijk veel zin
in. En de kinderen ook. We zijn begonnen!
Een hartelijke groet,
Krijn van Dijk
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.
Dit schooljaar hebben we ervoor gekozen om de kalender en
praktische informatie te bundelen in een brochure. Wij zijn
benieuwd naar jullie reacties. In deze vragenlijst (invullen duurt
c.a. 1 minuut) kunt u uw feedback achterlaten. Deze input
nemen we mee naar het ontwerp schoolkalender en praktische informatie voor volgend
jaar. Bij voorbaat dank voor het invullen!
Naast de kalender zijn deze week nog een drietal andere documenten meegenomen naar
huis: toestemmingsverklaring AVG, uitnodiging en opgaveformulier startavond 😊 en
voor de leerlingen van groep 4 t/m 8 een opgaveformulier voor het korfbaltoernooi in
Zetten. Zou u erop willen toezien dat alles netjes wordt ingevuld en geretourneerd?

Hoofdluiscontrole!
Grote dank aan de luizenmoeders die hun controletaak zo leuk en serieus hebben
gedaan. Voor meer informatie over het behandelen van hoofdluis of interesse in
preventieve maatregelen….zie de link naar de website van de GGD.
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. De informatieavonden vinden plaats in het lokaal van uw
kind(eren). De ouders van groep 1-2 worden verwacht in het lokaal van groep 1-2 A.

Groep

Dag

Tijd

1-2 (gezamenlijk)
3
4
5
6
7
8

04-09-2019
03-09-2019
03-09-2019
05-09-2019
03-09-2019
04-09-2019
04-09-2019

18.30
19.30
18.30
18.30
18.30
19.30
18.30

–
–
–
–
–
–
–

19.30
20.30
19.30
19.30
19.30
20.30
19.30

Even voorstellen.
We mochten dit schooljaar weer twee nieuwe leerkrachten verwelkomen. In deze editie
stellen zij zich aan u voor.
Juf Geke.
Graag stel ik me even aan u voor. Mijn naam is Geke ten
Brinke. Vanaf deze week ben ik aan het werk als vakleerkracht
bewegingsonderwijs op de Meeuwenberg. Ik zal daar op de
maandagen lesgeven aan de groepen drie tot en met acht. Ik
heb veel zin om aan de slag te gaan. Daarbij is het voor mij de
uitdaging om de lessen bewegingsonderwijs voor iedereen
toegankelijk en uitdagend te maken. Ik hoop dat de leerlingen
op deze manier veel plezier aan het bewegen mogen ervaren en dat ze veel zullen leren.
Naast mijn baan op de Meeuwenberg ben ik ook werkzaam in het speciaal onderwijs.
Juf Marriëlle.
Mijn naam is Marriëlle Badoux en ik ben 35 jaar. Samen met mijn
man, dochter van zes en zoon van anderhalf woon ik met veel
plezier in Heteren. 14 jaar geleden ben ik begonnen met lesgeven.
Naast lesgeven ben ik dol op lezen en ik ga graag op pad met mijn
gezin. Ook probeer ik regelmatig in de sportschool te zijn, al is dat
niet mijn grootste hobby. Ik heb erg veel zin om na de
zomervakantie te starten met een nieuwe uitdaging in groep 7 bij
jullie op de Meeuwenberg! Ik hoop op een fijne samenwerking met de kinderen,
ouders en mijn nieuwe collega’s.
Toestemmingsverklaring i.v.m. privacy.
Morgen ontvangt u een toestemmingsverklaring i.v.m. de algemene
verordening gegevensbescherming. Zou u dit formulier per
schoolgaand kind willen invullen? Graag inleveren bij de leerkracht.

Schoolontwikkeling. Migratie naar ZuluConnect.
In de nieuwsbrieven informeren wij u graag over
onze schoolontwikkeling. Zo ook over de migratie
van SKOOL naar ZuluConnect.
Het team van de Meeuwenberg is volop bezig om
de migratie van SKOOL naar ZuluConnect voor te
bereiden. Het team is tijdens de startvergadering
geïnformeerd en de mappen worden opgeschoond
en geherstructureerd. Zo nemen we langzaam maar zeker afscheid van SKOOL.
In deze nieuwsbrief leggen we uit waarom we migreren naar ZuluConnect en hoe de
nieuwe ict-omgeving van het team en kinderen er uit komt te zien.
Ons ict-beleidsplan kent drie grote pijlers, namelijk: infrastructuur, devices en
gebruikers. De infrastructuur is in de zomervakantie onder handen genomen. We hebben
nu een stabiel, dekkend en snel wifinetwerk. De devices, chromebooks, worden
geïmplementeerd zodra de gebruikersomgeving is gemigreerd. Migreren naar
ZuluConnect is dus een voorwaarde om in de toekomst met chromebooks te kunnen
werken.
In ZuluConnect werken het team en de leerlingen in de cloud. Dat betekent dat
bestanden ten alle tijden beschikbaar zijn en we in de toekomst meer kunnen gaan
‘delen in plaats van mailen’. Het beheer van ZuluConnect is zeer eenvoudig door de
koppeling met, ons leerling administratiesysteem, Parnassys. Daarnaast gaan we werken
met een ‘single sign on (SSO)’ systeem. Dat betekent dat leerlingen en leerkrachten
maar een keer hoeven in te loggen en vervolgens toegang hebben tot de aan hen
beschikbaar gestelde software.
Afijn, een heel verhaal! De migratie vindt 18 en 19 september plaatst. In de weken
daarna bent u van harte welkom om eens een kijkje te nemen in de nieuwe
gebruikersomgeving van uw kind(eren). Zij kunnen het vast en zeker beter uitleggen dan
ik.
Nog een tweetal interessante filmpjes over ZuluConnect:
1. Wat is ZuluConnect?
2. Hoe ziet ZuluConnect eruit?
De Startavond!
Het staat vast al in uw (digitale) agenda: De Startavond van De Meeuwenberg; 13
september vanaf 17:30 uur – tot 21:30 uur. Vul meteen even aan met de locatie: de
sportvelden van RKSV Driel! Dit jaar wordt een super-sportieve avond! Trek makkelijk
zittende of sportieve kleding aan! Het belooft weer een fantastische avond te worden!
Echter hebben wij nog wel een paar sterke hulpen nodig! Op de inschrijfbrief vul je in dat
je mee kan komen opbouwen en/of opruimen! Vele handen maken licht werk! Alvast
bedankt!!
De Ouder Commissie, Merijn Quakkelaar
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Datum:
3 september
4 september
5 september
13 september
13 september

Activiteit:
Info avond (zie schema nieuwsbrief).
Info avond (zie schema nieuwsbrief).
Info avond (zie schema nieuwsbrief).
Startavond voor alle ouders en kinderen!
2e nieuwsbrief

Uitnodiging voor de STARTAVOND
Alle leerlingen van de Meeuwenberg zijn, samen met hun ouder(s) / verzorger(s) en andere
gezinsleden, uitgenodigd voor de jaarlijkse startavond. Jullie zijn van harte welkom op:

vrijdagavond 13 september vanaf 17:30 uur tot 21:30
Dit jaar pakt de oudercommissie (OC) groots uit met een sport & spel avond.
Zorg dus voor sportieve of makkelijk zittende kleding!
Planning
Om 17:30 uur verzamelen de eerste groepen zich op het sportveld van RKSV Driel. De OC
maakt vooraf de groepsindeling. Voor iedereen zullen er diverse activiteiten zijn. Ook zal
Krijn, onze nieuwe directeur, een woordje tot iedereen richten. Zo willen we met elkaar het
nieuwe schooljaar inluiden! Uiterlijk 21.30 uur zal de startavond ten einde zijn.
We hopen dan ook dat u na de sport- en spel activiteiten
nog even blijft voor een hapje en een drankje!
Uw medewerking is gevraagd!
Ten eerste willen wij u vragen om zo veel mogelijk lopend te komen naar de sportvelden.
Ten tweede hebben wij sterke personen nodig voor het op- en afbouwen van de activiteiten.
Wij rekenen op uw komst!
Kosten
Om de startavond mogelijk te maken vragen wij een kleine bijdrage. Een volwassene betaalt
€ 3,50 en een kind dat (nog) niet op school zit betaalt € 1,50. Leerlingen van De
Meeuwenberg betalen niets.
Consumpties
U ontvangt per volwassene 2 consumptiemunten. Net als elk jaar krijgt u ook de bekende
consumptiebonnen voor de kinderen. Daarnaast zullen er hapjes rondgedeeld worden. Het is
mogelijk om tegen een kleine vergoeding extra drinken te kopen. Hiervoor kunt u op een
centraal punt muntjes kopen.
Invullen en …
Via het bijgevoegde antwoordformulier kunt u laten weten óf, en met hoeveel personen u
naar de startavond komt. Zet u ‘m meteen even in de agenda?!
…inleveren!
Het bijgevoegde antwoordformulier, inclusief het gepaste geld, a.u.b. in een gesloten
envelop inleveren bij de leerkracht van uw kind. Doe dit uiterlijk vrijdag 30 augustus
aanstaande! Of lever de enveloppe in bij één van de OC-leden: Jeannet Honders; Grote
Breeken 19 of Ilse Koopmans; Oldenhof 23. Levert u na 30 augustus pas in? Dan kunnen wij
u niet meer indelen!
U ontvangt het strookje met daarop de groepsindeling terug via uw kind.

Wij hebben er zin in! We hopen u te zien op de startavond!

