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Beste Meeuwenbergers,
Sinds afgelopen weekend is de Sint weer in het land. En dat merk
je in de school! De school is door de ‘raamversierouders’ prachtig
aangekleed. In de groepen 1/2 is er een Sinterklaashoek ingericht
en afgelopen woensdagochtend troffen de kinderen paardenkeutels
aan in de gang en op het plein……. Dikke pret voor onze kinderen.
Het heeft me ook positief verrast hoe deze feestelijke periode in
(Ma)Driel wordt beleefd. Mijn complimenten voor de Sintkan! Wij
mogen als school meeprofiteren van hun enthousiasme. De 5
decemberkriebels gieren door de Meeuwenberg.
De afgelopen week stond ook in het teken van de 10minutengesprekken. De opkomst was goed en ik heb veel tevreden
ouders en leerkrachten gesproken. We hechten waarde aan een
open, prettige en constructieve samenwerking. Alleen dan, en met
elkaar, kunnen we het verschil maken voor de kinderen.
Naast de mooie vieringen in de decembermaand wordt er achter de schermen gewerkt
aan verschillende thema’s. Een van deze thema’s is de groei van onze school. Het zal u
zijn opgevallen…we groeien uit ons jasje. Om de kwaliteit en de sfeer bij de
Meeuwenberg te kunnen waarborgen werken we aan alternatieve en tijdelijke
huisvesting. Zo kunnen we, totdat de nieuwbouwschool wordt gerealiseerd, ons
schoolgebouw ontlasten. Het uitgangspunt is dat we alle Drielse kinderen die bij de
Meeuwenberg willen horen een plekje kunnen bieden. Zodra deze plannen concreet zijn,
worden ze uiteraard met u gedeeld.

Een hartelijke groet, mede namens het team
Krijn van Dijk

Fietsen kleuters
Heeft u de kleuters al voorbij zien crossen? De fietsen zijn
grondig opgeknapt door Yuval Steinman, vader van Boaz!
Yuval, namens de kleuters en het team van de
Meeuwenberg….BEDANKT!

Huisstijl Meeuwenberg
In de tweede helft van het schooljaar willen we o.a. onze schoolgids,
website en activiteitenkalender van een nieuw jasje voorzien. Wij zijn
daarom op zoek naar iemand die wil meedenken over het vernieuwen en
verfraaien van onze huisstijl. Het zou natuurlijk helemaal super zijn als
dit een ouder, verzorger, opa of oma van de Meeuwenberg betreft! Als u iets voor ons
kunt betekenen, dan horen wij dat graag. U kunt contact opnemen met Krijn van Dijk,
directie@meeuwenberg.net.
Schoen zetten
Woensdag 27 november mogen alle kinderen van de Meeuwenberg hun
schoen zetten. Zou u die dag uw kind(eren) een schoen willen
meegeven? Graag wel een briefje met de naam van uw kind erbij
voegen.
Kleine glazen potjes
Een oproepje vanuit de Kerstcommissie: Zou u kleine glazen potjes willen
sparen voor ons? Deze kunt u inleveren bij de leerkracht van uw kind. Het
zou ons erg helpen als het label er al vanaf is zoals op de foto. Alvast
bedankt!

Juf Daisy
Graag stel ik mij even aan u voor. Mijn naam is Daisy Gerritsen en ik ben 23
jaar oud. Samen met mijn vriend en zoon van anderhalf woon in ik Heteren.
Vorig schooljaar was ik al als stagiaire in groep 7/8 op de Meeuwenberg te
vinden. Naast het lesgeven op school ben ik ook wekelijks als juf in de
turnhal aan het werk en ga ik graag op pad met mijn gezin. Vanaf heden mag
ik als LIO-stagiaire aan het werk in groep 4. Vanaf de zomer heb ik mij
georiënteerd in groep 4 en heb ik samen met de leerlingen gewerkt aan een
goede band. Ik heb er dan ook erg veel zin in om nu zelf aan de slag te gaan en er een
leerzame en gezellige periode van te maken.
026 4742915

Datum:
26 november
27 november
5 december
13 december

Activiteit:
Informatieavond VO (bij voldoende belangstelling)
Schoen zetten groep 1 t/m 8
Sinterklaasviering
Nieuwsbrief 6

