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De trein rijdt!
Inmiddels is het schooljaar al vier weken oud. Van de leerkrachten hoor ik enthousiaste
verhalen over de start. De groepsvorming heeft de afgelopen weken plaatsgevonden en
iedereen lijkt te zijn gesetteld in de nieuwe klas en/of bij de andere leerkracht. Ook
kijken de leerkrachten terug op een prettige, over het algemeen drukbezochte,
informatieavond.
Persoonlijk vind ik steeds meer mijn draai als nieuwbakken schoolleider. Er valt veel te
leren en te ontdekken. De gesprekken met de kinderen, team en ouders helpen me om
te begrijpen ‘hoe de hazen lopen’ in en rondom De Meeuwenberg.
In de eerste weken zijn er veel praktische zaken opgelost binnen de school. Het
verouderde alarm is vervangen en de telefonie is verbeterd en vernieuwd. Het is prettig
als dit soort zaken zijn geoptimaliseerd. Komende week staat de migratie, zie vorige
nieuwsbrief, gepland. Een mooie uitdaging waar we onze tanden in gaan zetten!
Maar……eerst vanavond: DE STARTAVOND! De gezamenlijke kick-off van het schooljaar.
Wij hebben er onwijs veel zin in. We gaan er een gezellige en sportieve avond van
maken. Tot vanavond!
Een hartelijke groet, mede namens het team,
Krijn van Dijk
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

Facebookbericht Oud Driel
Op Facebook kwam dit bericht
voorbij. Ons gebouw is dus bijna
honderd jaar oud!

AVG
De meeste formulieren zijn inmiddels weer ingeleverd bij de leerkracht. Dank daarvoor!
Als u de formulieren nog niet hebt ingeleverd, wilt u dat dan voor woensdag 18
september doen? De 18e worden de voorkeuren ingevoerd in ons administratiesysteem.
Bij geen aangegeven voorkeur worden alle voorkeuren op ‘nee’ gezet.
Sommige ouders vroegen zich af waarom het formulier opnieuw moet worden ingevuld.
Een korte toelichting: De privacy voorkeuren worden vanaf nu vastgelegd in ons leerling
administratiesysteem, Parnassys. De formulieren die vorig jaar zijn ingevuld waren niet
helemaal ‘Parnassysproof’. Enkele voorkeuren ontbraken. Daarnaast krijgen nieuwe
gezinnen bij de inschrijving van hun kind hetzelfde formulier dat door u is ingevuld. Deze
uniformiteit verlaagt voor ons de administratieve last.
Inschrijving broertjes en zusjes
Voor de zomervakantie heeft u de vragenlijst ‘vooraanmelding
broertjes en zusjes’ kunnen invullen. Hierdoor hebben wij in beeld
welke broertjes en zusjes er in de komende jaren naar school gaan.
Deze kinderen staan als ‘toekomstig’ in ons leerling
administratiesysteem. Deze vooraanmelding is geen officiële
inschrijving. Om uw kind definitief in te schrijven dient u een
inschrijfformulier in te leveren. Dit formulier is verkrijgbaar bij de
directie. Mocht u dat nog niet hebben gedaan, zou u dat dan nog willen doen? Bij
voorbaat dank!

Ons Gebouw
Er zijn verschillende kinderen die behandelingen of trainingen krijgen
van externe partners. Denk hierbij aan bijvoorbeeld een
dyslexiebehandeling. Sinds deze week mogen de behandelaars en
trainers gebruik maken van Ons Gebouw. Op deze wijze kunnen we
ons schoolgebouw ontlasten en een fijne werkplek voor de partners realiseren. Een
mooie samenwerking tussen kerk en school!
Jaarkalender en praktische informatie 2019-2020
In de vorige editie van de nieuwsbrief werd naar uw mening gevraagd m.b.t. het nieuwe
jasje van onze jaarkalender en praktische informatie. De meest voorkomende tips en
tops waren:
Tops:
- mooie en aantrekkelijke lay-out;
- duurzamer dan een papieren kalender;
- handzaam.

Tips:
- een digitale kalender voor ouders;
- pasfoto’s leerkrachten toevoegen;
- vrije dagen kinderen graag voor de
zomervakantie communiceren.

Dank voor alle reacties. De tops gaan we koesteren en de tips nemen we mee naar de
vormgeving van de brochure 2020-2021.
Overblijfhulp gezocht
Voor het overblijven zijn we op maandag, dinsdag en donderdag op zoek
naar betrokken ouders, opa’s of oma’s die onze kinderen, tegen een
vrijwilligersvergoeding, willen opvangen. Gezellig samen met de kinderen
eten en begeleiden bij het buitenspelen van 11.45 uur tot 13.00 uur. U
kunt zich aanmelden via directie@meeuwenberg.net. Na overleg met de
overblijfcommissie ontvangt u een berichtje.
Informatieavond
Het team kijkt tevreden terug op de informatieavonden. De leerkrachten konden zelf
voor een geschikte avond en tijd kiezen. Dat werd als prettig ervaren. Ook zijn we blij
met de goede opkomst in de meeste groepen en de prettige sfeer tijdens de avonden.
Wij zijn benieuwd hoe jullie, ouders en/of verzorgers, de informatieavond hebben
ervaren. In deze vragenlijst kunt u uw bevindingen delen. Invullen van de vragenlijst
duurt ongeveer twee minuten. Bij voorbaat dank!
Thema vervoer voor de kleuters
De kleuters werken de komende weken over
het thema vervoer. Dit is een voorbereiding
op de Kinderboekenweek die 2 oktober start.
Voor dit thema komen er bijzondere
vervoersmiddelen op school. Zo was er
afgelopen donderdag een zweefvliegtuig op
het kerkplein. Niet alleen de kleuters mochten
er een kijkje nemen, ook de andere groepen
konden het vliegtuig bekijken. We hopen nog
meer bijzondere voertuigen te mogen bewonderen.

Ophalen kinderen
Het ophalen van de kinderen is een drukke aangelegenheid.
Wij willen graag de veiligheid van de kinderen kunnen
garanderen. Dat kunnen we niet alleen. We hebben uw hulp
en medewerking nodig. Zou u uw kinderen willen opwachten
op het kerkplein en niet bij de bankjes op hoek. Ook
graag uw auto op een handige plek parkeren, zodat
wegfietsende of lopende kinderen niet worden geblokkeerd.
Sportweek
De Nationale Sportweek vindt plaats van 20 t/m 29 september. Natuurlijk willen wij op
school daar ook aan mee doen. In deze week willen wij aandacht besteden aan gezond
eten en bewegen.
Op maandag 23 september komt de wethouder op school om het startschot te geven
voor het lopen van de Daily Mile. Per groep gaan we die dag de Daily Mile lopen. Dus
sportieve kleren aan en goede schoenen.
Woensdag 25 september krijgen alle kinderen weer een nieuw boekje van Sjors sportief,
met daarin alle sporten die in de gemeente gedaan kunnen worden.
Op vrijdag 20 september is er een sportdebat waar de kinderen van onze bovenbouw aan
deel mogen nemen; hier krijgen ze nog informatie over.
Oud papier
Wij zoeken sterke ouders/verzorgers/opa’s/oma’s/broers/zussen die
1 keer per jaar willen helpen bij het ophalen van oud papier. De
kinderen hebben gisteren een opgaveformulier meegenomen naar
huis. Het kan de school jaarlijks een bedrag van €1500,- opleveren! En voor de ouders
die meedoen na afloop een lekkere bak koffie, koek en soep met broodjes! We hopen op
veel aanmeldingen.
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Datum:
13 september
18 september
18 en 19
september
20 t/m 29
september
21 september
22 september
23 september
2 oktober
4 oktober

Activiteit:
Startavond voor alle ouders en kinderen!
Korfbaltoernooi Zetten (gr. 4 t/m 8)
Migratie naar ZuluConnect
Nationale sportweek
Polenherdenking op het Polenplein
Airborneherdenking in de uiterwaarden
Daily Mile (sportieve kleding aan)
Start Kinderboekenweek
3e Nieuwsbrief

