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Missie en visie
In de vorige nieuwsbrief heeft u
kunnen lezen welke thema’s er
centraal stonden tijdens de
studiedag van 10 oktober.
Het herijken van onze visie was
een van de thema’s. De visie is
een belangrijke kapstok waaraan
we de komende jaren onze
schoolontwikkeling ophangen.
Een klein tipje van de sluier kan ik
al oplichten.
Missie
De Meeuwenberg is een open christelijke school. Dit betekent dat wij leven en werken
vanuit onze christelijke tradities en die zichtbaar maken voor onze leerlingen zonder hen
ons gedachtegoed op te leggen. Dagelijks werken wij met veel plezier aan onze missie:
‘sfeer en kwaliteit’.
Visie
Vanuit ‘sfeer en kwaliteit’ hebben we pijlers en streefbeelden geformuleerd. De pijlers
duiden wat wij verstaan onder ‘sfeer’ en ‘kwaliteit’. De streefbeelden zijn doorkijkjes naar
de werkelijkheid die we met elkaar nastreven.
Pijlers ‘sfeer’:
- vertrouwen;
- respect;
- veiligheid.

Pijlers ‘kwaliteit’
- opbrengstgericht werken;
- differentiatie;
- ontwikkeling.

De conceptversie ‘streefbeelden’ nemen we op de studieavond nog eens kritisch onder de
loep. Deze streefbeelden hoop ik in de volgende nieuwsbrief aan u te kunnen
presenteren. We houden u graag op de hoogte!
Een hartelijke groet, mede namens het team
Krijn van Dijk

Brigadiers, herhaalde oproep.
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. We zijn ontzettend blij met deze
toppers! Echter, de spoeling is dun en we willen
graag het brigadierkorps uitbreiden. Bent 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, een mail sturen naar
directie@meeuwenberg.net of anders onderstaand opgaveformulier 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

Kinderboekenweek
De kinderen uit groep 7 en 8 kwamen vanmiddag
voorlezen aan de kleuters i.v.m. de Kinderboekenweek.
Ze mochten zelf een plekje zoeken in de school om te
lezen: in de klas, op de gang, in de leeshoek of op de
trap. Erg leerzaam en gezellig!

De Meeuwenberg weer hoofdluisvrij!
Laten we blij zijn dat we voor de zoveelste keer geen
hoofdluizen hebben aangetroffen. Complimenten aan
alle ouders. Dit gaat heel goed! En grote dank aan de
luizenmoeders die hun controletaak zo leuk en serieus
hebben gedaan.
Wat betreft de luizenmoeders….we kunnen nog wel
wat versterking gebruiken! In principe wordt er elke
maandag na de vakantie gecontroleerd. Zou u, zo nu
en dan, willen bijspringen? Ook opa’s en oma’s zijn van harte welkom! Middels
onderstaande opgaveformulier kunt u zich opgeven. Een mailtje sturen naar
directie@meeuwenberg.net mag ook. Coördinator Peggy, moeder van Nina en Chloë,
neemt vervolgens contact met u op.
Opgaveformulier luizenmoeder/vader/opa/oma.

Themaweken ‘Natuur’
Elke twee jaar werken alle leerlingen van De Meeuwenberg aan een
schoolbreed thema. Elke klas geeft tijdens deze themaweken op een
eigen manier invulling aan het schoolthema. Het thema wordt door de
leerlingen uitgewerkt naast de reguliere lessen. De themaweken worden
afgesloten met een “kijkmoment”. Tijdens dit kijkmoment worden
ouders/ verzorgers en andere belangstellenden van harte uitgenodigd om
te komen kijken naar wat de leerlingen allemaal geleerd hebben over dit thema. In elke
klas is er dan een “tentoonstelling”, waarbij te zien is hoe het thema van de groep is
uitgewerkt.
Op woensdagmiddag 13 november aanstaande van 13.00 uur tot 14.00 uur bent u,
samen met uw kind(eren), van harte uitgenodigd om het eindresultaat van dit thema te
komen bekijken!
Chromebooks
Sinds vorige week hebben we de beschikking over 50
chromebooks! Groep 7 en 8 delen een kar met daarin 17
chromebooks. De andere kar, bestaande uit 33
chromebooks, wordt door de andere klassen gebruikt.
De chromebooks bieden ons de mogelijkheid om de
software die we tot onze beschikking hebben vaker en
beter in te zetten. De kinderen en leerkrachten zijn blij
met deze aanwinsten!!
De kinderen van groep 3 t/m 8 krijgen van ons een opbergdoosje voor de
oortjes die ze kunnen gebruiken tijdens het werken op de chromebook.
Vanuit het oogpunt van hygiëne, duurzaamheid en persoonlijke
voorkeur willen wij u vragen om zelf oortjes aan te schaffen voor
uw kind(eren). Voor de kinderen uit groep 1-2 schaffen wij koptelefoons aan.
Ouderportaal
Het ouderportaal is een online applicatie
waarop ouders/verzorgers kunnen inloggen
om gegevens van hun kinderen te bekijken.
Het gaat hier om door school geselecteerde
gegevens, zoals de personalia van uw kind.
Deze informatie komt rechtstreeks uit
ParnasSys, ons leerlingadministratiesysteem.
Als de personalia van uw kind moet worden
aangepast, dan kunt u via het ouderportaal een verzoek indienen. Zo blijven de
gegevens van uw kind(eren) up to date.
Halverwege november ontvangt u per mail uw gebruikersgegevens voor het
ouderportaal.
Het ouderportaal heeft nog veel meer mogelijkheden. Daar gaan we eerst over in
gesprek met het team. Als er wijzigingen volgen, dan informeren wij u daarover in de
nieuwsbrief.

Nationaal schoolontbijt
Op 5 nov. is het weer zover! Dan gaan we tijdens het Nationaal
Schoolontbijt samen gezellig en gezond ontbijten bij de Meeuwenberg. Die
dag kunnen de kinderen dus met een ‘knorrende’ maag naar school! De
kinderen mogen in hun pyjama ontbijten. De leerkrachten dragen hun
ochtendjassen 😉. Na het ontbijt mogen de kinderen hun gewone kleren
weer aandoen.
Het ontbijt is elk jaar een schoolvoorbeeld van een gezond ontbijt dat voldoet aan de
richtlijnen van het Voedingscentrum. Afgelopen editie was er weer volop variatie:
volkorenbrood, tarwebolletjes, krentenbollen, glutenvrije crackers, halvarine, 30+ kaas,
aardbeienjam, fruit/groentespread, halfvolle melk, halfvolle yoghurt, cruesli, thee,
tuinkers, komkommers en appels. Voor ieder wat wils!
Oudergesprekken
14 en 18 november staan de eerste 10-minutengesprekken van dit schooljaar gepland.
Tijdens dit gesprek willen wij graag bespreken hoe uw kind de start van dit schooljaar
heeft ervaren. Hierbij staat het welbevinden centraal; hoe voelt uw kind zich in de groep
en gaat hij/zij met plezier naar school? Mocht u na deze 10 minuten behoefte hebben om
verder in gesprek te gaan dan kunnen wij met u een vervolgafspraak maken.
Zoals u gewend bent plannen we de gesprekken online plannen via Schoolgesprek. Er
zal een mail via Schoolgesprek worden verstuurd met uw persoonlijke inloggegevens.
De gesprekken vinden plaats op donderdag 14 en maandag 18 november. Inschrijven
kan vanaf dinsdag 5 november 9.00 uur. De voorinschrijving voor ouders met 3 kinderen
zal maandag 4 november vanaf 9.00 uur mogelijk zijn. De inschrijving sluit op 8
november om 16.00 uur.
Met het inschrijven geldt dat hoe eerder u bent, hoe meer keuze er is. Als u dus een
voorkeur heeft voor een bepaalde tijd raden we u aan om zo vlot mogelijk in te schrijven.
Gymkleding
Wij hechten waarde aan de veiligheid tijdens de gymlessen. Daarom
verwachten we van de kinderen dat ze gymkleren meenemen op de dagen
dat ze gymles krijgen. Dat wil zeggen dat ze gymschoenen dragen, die
alleen in de zaal worden gebruikt, en verder bij voorkeur een shirt met korte
mouwen en een korte broek of legging. Turnpakjes zijn ook prima. We
denken dat het goed is dat kinderen leren om verantwoordelijkheid te nemen voor het
meenemen van de juiste spullen. Bij groep 3 t/m 8 hebben we daarom afgesproken dat
kinderen de eerste keer dat ze geen gymkleding bij zich hebben, mee mogen doen op
blote voeten. De tweede keer kunnen ze helaas niet mee doen aan de les. Indien het
regelmatig voorkomt dat de gymkleding vergeten wordt, zullen we contact met u
opnemen.

Het schoolmaatschappelijk werk (SMW) is er voor jou!
Het SMW is er speciaal voor je kind en jou als ouder op deze school.
Wanneer het even niet zo lekker loopt, of wanneer je behoefte hebt aan
iemand die met jou en je kind meekijkt, zijn wij er!
Praktijkvoorbeeld:
“De intern begeleider vroeg het SMW om contact op te nemen met
ouders. Hun dochter had moeite om “nee” te zeggen tegen kinderen als er
speelafspraakjes gemaakt werden. Gevolg daarvan was dat ze steeds vaker last had van
buikpijn en niet met de kinderen speelde, waar ze het liefst mee speelde. Na het gesprek
met ouders heeft het SMW een aantal kind gesprekken gehad. Het SMW heeft samen
met het meisje gekeken naar diverse situaties en naar wat haar kon helpen. Inmiddels
heeft het evaluatiegesprek met ouders én het meisje plaatsgevonden, is het meisje een
stuk vrolijker, durft ze “nee” te zeggen, doet ze meer wat zijzelf wil, zien ouders een
opgewekter meisje en helpen ouders het meisje om sterk te staan als ze dat lastig
vindt.”
Door samen in gesprek te gaan bekijken we of we een passende oplossing kunnen
vinden, hieraan zijn geen kosten verbonden.
Ik ben Maud Willems, ervaren pedagoge en schoolmaatschappelijk werker en ik ben op
maandag, woensdag en donderdag bereikbaar via mwillems@stmr.nl.

026 4742915

Datum:
5 november
6 november
8 november
13 november
14 november
17 november
18 november
22 november

Activiteit:
Nationaal schoolontbijt
Staking
1e vrije ochtend groep 1 t/m 4
Tentoonstelling thema Natuur
10 minutengesprekken
Sint komt aan in Driel
10 minutengesprekken
Nieuwsbrief 5

