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Beste lezer,
De afgelopen periode is ons plein op de schop gegaan. Een flink
project. Het resultaat mag er zijn! Tot de meivakantie beschikken
we over een extra groot plein. In de meivakantie worden de nieuwe
lokalen geplaatst en leveren we weer wat vierkante meters in. Al
met al gaan we er qua speelruimte wel op vooruit.
Het nieuwe speeltoestel is bekostigd met de inkomsten uit de
sponsorloop in 2018. Uiteindelijk is het geduld en de inzet van de
kinderen beloond met een prachtig klimnet. Afgelopen woensdag
hebben we met de kinderen het nieuwe speeltoestel ingewijd. Ook
was er een officiële opening van het nieuwe speelhoekje op het
binnenplein. Onze buren hebben we in het zonnetje gezet. Als denk
voor hun medewerking. Wij wensen de kinderen veel speelplezier
toe!
Een hartelijke groet, mede namens het team,
Krijn van Dijk
Uitslagen vragenlijsten ‘veiligheid’
In de vorige nieuwsbrief zijn de resultaten van de vragenlijst ‘veiligheid’ met jullie
gedeeld. De sluitingsdatum van de vragenlijst voor ouders is toen verlengd. Dit in
verband met een ‘bug’ in het systeem, waardoor sommige ouders de vragenlijst niet
ontvingen. Alle ouders die na de nieuwe uitnodiging de vragenlijst alsnog hebben
ingevuld….hartelijk dank! De definitieve uitslag is nagenoeg gelijk aan de eerder
gepresenteerde uitslag.
Ouders
Positieve punten:
- Het optreden van de leraar;
- Veiligheid op het plein, in het lokaal en
in de school;
- Fysieke en sociale veiligheid;
- Effect huidige schooltijden op het
welbevinden van de kinderen.

Aandachtspunten:
- Mijn kind durft er iets van te zeggen als
andere kinderen hem/haar pesten en mijn
kind durft er iets van te zeggen als
kinderen anderen pesten;
- Verkeersveiligheid rondom het halen en
brengen van de kinderen.

Eindcijfers:
Mijn kind voelt zich veilig op school; ik geef de school voor veiligheid het cijfer: 8.2
Mijn kind heeft het naar zijn zin op school; ik geef de school het cijfer: 8.3

Juf Petra
De komende weken is juf Petra afwezig. Aanstaande woensdag wordt zij
geopereerd aan haar knie. Wij wensen haar veel sterkte en beterschap toe!
Juf Daisy, tot de voorjaarsvakantie LIO-stagiaire in groep 4, vervangt juf Petra
de komende weken. Haar wensen wij veel plezier en succes in de leukste groep 3 van De
Meeuwenberg!
Beplanting nieuwe borders plein
Op het voorplein en het nieuwe plein zijn borders aangelegd. Wij zijn op
zoek naar iemand die een beplantingsplan zou willen maken voor deze
borders. Is er een vader/moeder/opa/oma die dit voor ons zou willen doen?
Voor het aanplanten kunnen we de spierkracht en het enthousiasme van kinderen
gebruiken. Interesse? Stuur een mailtje naar directie@meeuwenberg.net. Bellen of even
binnen lopen kan natuurlijk ook.
In verwachting
Goed nieuws! Twee juffen die een kindje verwachten.
Juf Alice en haar man Erik verwachten in september hun 3e kind. Ook juf
Daisy verwacht een kindje. Ook zij en haar partner Harold hopen in
september voor de 2e keer papa en mama te worden.
Wij wensen juf Alice en juf Daisy een goede zwangerschap toe!!!
Initiatief vanuit schoolmaatschappelijk werk voor kinderen van gescheiden
ouders
Als ouders gaan scheiden verandert er ook heel veel voor kinderen. Door al het verdriet,
de organisatie, de onzekerheid dit dat met zich meebrengt, kunnen kinderen een houding
aannemen die lijkt dat ze het allemaal wel redden. Ze willen hun ouders niet nog meer
zorgen geven.
Het is goed voor kinderen als er een plekje is waar ze, zonder iemand te kwetsen, over
hun ervaringen en gevoelens kunnen praten. En ontdekken dat hun verdriet herkend
wordt door andere kinderen.
In de bijlage bij deze nieuwsbrief vindt u een initiatief bedoeld voor leerlingen uit groep
6, 7 en 8 die te maken hebben (gehad) met een scheidingssituatie. Mocht u hiervoor
interesse hebben, dan staat in die brief hoe u aan kunt melden.
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Datum:
10 maart
11 maart
27 maart

Activiteit:
Groep 6, 7 en 8 naar het Rijksmuseum.
Triviumdag. Alle kinderen zijn vrij.
Nieuwsbrief 10.

Beste ouder(s) en of verzorger(s),
Wij, (school)maatschappelijk werkers vanuit STMR willen graag aandacht hebben voor kinderen met
gescheiden ouders. Er zijn veel veranderende gezinssituaties doordat ouders gaan scheiden en nieuwe
relaties aangaan. Wij willen hier graag op inspelen door een “Kind en Scheiding” groep te starten voor
leerlingen uit de groepen 6,7, en 8.
Leerkrachten op scholen zien ook dat er veel kinderen zijn die te maken hebben met ouders die gaan
scheiden of gescheiden zijn.
Voor sommige kinderen is het al wat langer geleden dat zij met de feitelijke scheiding te maken hebben
gekregen, maar door het verdriet en/of de zorgen van hun klasgenootjes komt het bij hen ook weer
op de voorgrond.
De ervaring leert dat kinderen elkaar goed kunnen steunen.
Vanuit het (school)maatschappelijk werk willen we daarom het volgende aanbieden:
Vanaf 11 mei gaat er een laagdrempelig ondersteuningsgroepje starten, dat vijf
keer bijeenkomt. Angela Litjens gaat dit groepje leiden. Er zijn geen kosten aan
verbonden.
Het groepje komt op de volgende maandagen van 15.30 uur tot 16.30 uur bij
elkaar in onze trainingsruimte aan de Nieuwe Aamsestraat 84C in Elst:
11 mei, 18 mei, 25 mei, 8 juni en 15 juni.
Tijdens deze training komen onder andere de volgende onderwerpen aan bod:
• Laten zien dat je als kind niet hoeft te kiezen
• Leren aangeven wat je als kind wil
• Vragen van de kinderen beantwoorden
• Steun bieden aan elkaar
Tevens willen we voorafgaand u als ouder(s)/verzorger(s) uitnodigen voor een informatieve
bijeenkomst waarin we u meer vertellen over de inhoud van de “Kind en Scheiding” groep. Deze
bijeenkomst zal plaatsvinden op 20 april van 15.30 uur tot 16.30 uur op dezelfde locatie als de
bijeenkomsten voor de kinderen. Na afloop van de training zullen we u een terugkoppeling geven van
onze indruk van uw kind tijdens de bijeenkomsten training, dit zullen we telefonisch of via de email
doen.
Wij denken dat deelnemen aan het ondersteuningsgroepje een extra steuntje in de rug geeft, want
als kinderen in hun hoofd nog bezig zijn emoties te verwerken hebben ze minder ruimte om te leren.
Voor inhoudelijke informatie mag u contact opnemen met Maud Willems
(mwillems@stmr.nl/0610023677).
Als u graag wil dat uw kind deelneemt aan deze ondersteuningsgroep mag u een e-mail sturen naar
mwillems@stmr.nl. Aanmelden kan tot en met vrijdag 27 maart 2020.

Met vriendelijk groet,
Laura Thijsen, Angela Litjens & Maud Willems
Schoolmaatschappelijk werkers STMR

