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Dag van de leraar!
U leest het in de kranten. Ons beroep staat onder druk. Het
lerarentekort is voelbaar en zichtbaar. In Amsterdam heeft het
lerarentekort haar eerste slachtoffer geëist. Daar sloot een
school haar deuren, omdat men de klassen onvoldoende kon
bemensen en niet garant kon staan voor de kwaliteit van
onderwijs. Het is een bedreiging voor het prachtige vak dat wij
mogen uitoefenen.
Dat brengt me bij de dag van leraar. Een speciale dag, 5
oktober, waarop we extra waardering tonen voor de
onderwijzers. En dat verdienen ze. Zeker ook onze leerkrachten van de Meeuwenberg.
De kinderen van de Meeuwenberg mogen zich in hun handen wrijven met de
‘rocksterren’ die elke dag weer met passie en toewijding hun werk doen. We hebben een
kundig, loyaal, gevarieerd en hardwerkend lerarenkorps. Men voelt zich verbonden aan
de Meeuwenberg en dat zie je terug in de dagelijkse praktijk. Op hen moeten we zuinig
zijn en de waardering geven die zij verdienen. De leerkrachten zijn gisteren, namens de
directie, verwend met een leuke kaart en een traktatie. Wellicht kunt u ook samen met
uw kind(eren) stilstaan bij de ‘dag van de leraar’ en op een geheel eigen wijze de
leerkracht in het zonnetje zetten.
Een hartelijke groet, mede namens het team,
Krijn van Dijk
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!
Kijkzwemmen
U kunt de zwemkunsten van uw kind(eren) bewonderen tijdens het kijkzwemmen. Dat
kan dit schooljaar op 1 november, 21 februari en 15 mei.

Intakegesprekken
Met ingang van dit schooljaar is het instroombeleid van De Meeuwenberg gewijzigd. Het
intakegesprek is een nieuw onderdeel van de aanmeldingsprocedure bij ons op school.
Voorafgaand aan de start van een nieuwe leerling op de Meeuwenberg, vindt er een
intakegesprek plaats waarin ouders en leerkracht de ontwikkeling en het karakter van
het kind bespreken. Uiterlijk 10 weken voordat een leerling instroomt in de kleuterklas,
maakt de leerkracht een afspraak voor dit gesprek. Een gevolg hiervan is dat de
huisbezoeken in de kleutergroepen komen te vervallen. Het protocol ‘instroom en zijinstroom’ staat binnenkort op onze website.
Brigadiers
Op dit moment beschikken we over een handjevol brigadiers die samen met een leerling
uit groep 8 zorgen voor een veilige oversteek van onze kinderen. De spoeling is dun en
we willen graag het brigadierkorps uitbreiden. Ben u bereid om op een vaste dag te
brigadieren of wilt een oproepkracht zijn? Dan zijn we op zoek naar u! U kunt zich direct
opgeven bij Henk de Boer of anders onderstaand formulier invullen. Opa’s en oma’s zijn
ook van harte welkom!
Opgaveformulier.
Brigadiertijden:
maandag

dinsdag

woensdag

donderdag

vrijdag

08.15 – 08.30

08.15 – 08.30

08.15 – 08.30

08.15 – 08.30

08.15 – 08.30

14.50 – 15.10

14.50 – 15.10

12.05 – 12.25

14.50 – 15.10

11.50 – 12.10
14.50 – 15.10

Startavond
Enorm bedankt! Daar moet ik gewoon mee beginnen. Vele
handen maken licht werk en dat hebben we zeker gemerkt!
De OC had een prachtige startavond in de planning en deze
is mede mogelijk gemaakt door jullie hulp! De vele handen in
de middag hebben geleid tot een prachtig evenement!
Iedereen heeft ervan genoten! En tijdens het opruimen
stonden er meer dan genoeg mensen klaar!
Nogmaals, enorm bedankt!! We kunnen écht met zekerheid zeggen; zonder jullie hulp,
was het niet gelukt!
De OC
Raamschilderouders
De ramen zijn weer prachtig versierd met allerlei dieren. Dat is een leuke en gezellige
klus. De raamschildercommissie kan wel wat versterking gebruiken! Zijn er creatieve
moeders of vaders die het leuk vinden om een paar keer per jaar te helpen met de
raamschilderingen? Je kunt je opgave richten tot Yvonne, juf groep 1-2b. Mailen mag
ook; yvonne@meeuwenberg.net.

Studiedag
Volgende week, 10 oktober, is de eerste studiedag van dit schooljaar. We
willen met elkaar nadenken over de pijlers en streefbeelden passend bij
onze missie; ‘sfeer en kwaliteit’. Deze pijlers en streefbeelden zijn het
fundament voor ons nieuwe schoolplan (2019-2023) en de kapstok
waaraan we de komende jaren onze schoolontwikkeling ophangen.
Daarnaast gaan we onze niet-methodegebonden toetsen kritisch onder de loep nemen.
Welke toetsen zijn van belang, welke niet? Welke data hebben we nodig om het leren
van de kinderen te volgen en bij te sturen?
Migratie
Afgelopen weken stonden in het teken
gestaan van de migratie naar
ZuluConnect.
Wat houdt dat precies in?
We zijn in de week van 16 september
over gegaan naar een nieuw
gebruikerssysteem. Waar wij eerst
werkten met Skool, werken wij nu met
ZuluConnect. Dit brengt wat veranderingen met zich mee. Zo werken we meer “in the
cloud” en hebben wij meer mogelijkheden met het samenwerken en het delen van
diverse documenten met elkaar. Het vraagt wat verandering in onze manier van werken,
maar nu anderhalve week later kunnen we zeggen dat de migratie heel goed is verlopen.
De leerkrachten en ook de leerlingen zijn goed gestart!
Slecht weer
Het is weer herfst. Dat betekent dat het flink kan regenen rondom de
starttijd van onze school. Bij slecht weer mogen de kinderen wat eerder
naar binnen. De groepen 5 t/m 8 mogen bij slecht weer vanaf 08:20 uur
en 12:50 uur naar binnen. Groep 1 t/m 4 vanaf 08:20 uur en 13:00 uur.
Gezocht
De fietsen van de kleuters hebben een flinke opknapbeurt nodig. Zijn er
handige papa’s, mama’s, opa’s of oma’s die dit voor ons zouden willen
doen? U zou ons er enorm mee helpen. De reparatiekosten zijn uiteraard
voor de school. U kunt een berichtje sturen naar
directie@meeuwenberg.net of loop even naar binnen. Bij voorbaat dank!
Emigratie fam. Van Maanen
Zoals de meesten van jullie al weten beginnen Bas en Eline binnenkort aan
een nieuw avontuur. Omdat hun vader voor de Koninklijke Luchtmacht een
functie krijgt in Washington D.C. zullen zij voor 3 jaar in Amerika gaan
wonen. Ze hebben er veel zin in, maar zullen hun klasgenootjes en de
school erg gaan missen.
Aanstaande woensdag zullen ze afscheid nemen van hun klas, hun juffen en
de school. Daarna vinden ze het leuk om via Skype en via ons blog contact
te houden. Voor wie het leuk vindt om onze belevenissen te volgen, het blog kun je
vinden op: ourusmemories.blogspot.com
Bedankt voor alle fijne jaren, groetjes Bas, Eline, Harro en Els

026 4742915

Datum:
5 oktober
10 oktober
11 oktober
14 t/m 18
oktober
22 oktober
23 oktober
1 november

Activiteit:
Dag van de leraar
Studiedag, alle kinderen vrij
Afsluiting kinderboekenweek
Herfstvakantie
Schoolfotograaf
Start thema ‘Natuur’
Nieuwsbrief 4

