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Beste ouders en kinderen,
Het versturen van deze nieuwsbrief voelt een beetje vreemd. Wat een
onwerkelijke situatie is het voor ons allemaal. Niet naar school, elkaar
niet zien, geen voetbal, dansen, zwemmen of naar de bibliotheek.
Mensen in je eigen omgeving die misschien wel ziek worden,
maatregelen die steeds verder worden aangescherpt. Dit is een
bijzondere periode, waarbij wij eigenlijk allemaal op ons werk en in
onze thuissituatie uit bestaande patronen worden gehaald. Er zullen
nieuwe inzichten en ideeën ontstaan, welke morgen weer anders zijn.
Wat fijn dat iedereen zich zo inzet om toch vanuit huis aan
schooltaken te werken, terwijl jullie geduld door overbelasting van de systemen op de
proef is/wordt gesteld.
Vergeet niet dat je nu ook de tijd hebt om lekker in een boek te duiken of creatief bezig
te zijn. Ga ook zeker veel naar buiten om te spelen of te wandelen. De natuur verandert
de komende weken; de lente is begonnen. Verwonder jezelf en geniet in de zon, die
hopelijk veel gaat stralen! Welllicht helpt dit ook om zorgen en onrust even opzij te
zetten. Tot slot: we genieten van alle foto’s en berichtjes die we binnenkrijgen van alle
hardwerkende kinderen! Ga zo door!
Een hartelijke groet, mede namens het team,
Krijn van Dijk
Noodopvang
Naast gezinnen met ouders in een cruciale beroepsgroep kunnen er ook gezinnen zijn die
extra belast worden omdat er thuis flinke zorgen of problemen zijn. Voor kinderen in
kwetsbare gezinnen is er ook opvang mogelijk. Als u als ouder zelf zorg nodig heeft of
(één) van uw kind(eren) heeft zorg nodig, kunt u contact opnemen met de gemeente via
het algemene nummer 14 0481. Daarbij moet u aangeven dat u een jeugdconsulent wil
spreken. Wij gaan er van uit dat u als ouder de houdbaarheid van uw eigen situatie
inschat en zorgvuldig met dit aanbod omgaat. Het is nadrukkelijk niet de bedoeling dat er
zo maar gebruik gemaakt wordt van deze regeling. Wij vragen daarom aan u en aan de
jeugdconsulenten van de gemeente en weloverwogen beslissing te maken.
Voor meer informatie, zie de website van de gemeente Overbetuwe:
https://www.overbetuwe.nl/Inwoners/Informatie_over_het_coronavirus/Informatie_over
_onderwijs_en_kinderdagverblijven/Noodkinderopvang_in_verband_met_corona_in_Over
betuwe

Vragenlijst ‘onderwijs op afstand’
We hebben veel reacties op de vragenlijst
ontvangen! Dank daarvoor. Jullie reacties
hebben ons inzicht gegeven in de werkelijke
situatie van thuisonderwijs. Dat helpt ons om
vanaf deze kant enkele zaken bij te sturen.

1) ‘Help!!!! Ik ben geen juf/meester. Welke tips hebben jullie om thuisonderwijs vorm te
kunnen geven?’
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Zorg dat het leuk blijft. De eerste en meteen de beste tip!!
Luister naar de school (heel belangrijk
). Je bent ouder en geen leerkracht.
Bereid je goed voor. Lees zorgvuldig de instructies bij de lessen en de opdrachten.
Niet alleen achter de computer.
Zorg voor regelmaat. Vaste tijd en vaste plek.
Ontkracht nepnieuws.
Geef vertrouwen.
Maak het niet te groot.

2) ‘Hoeveel tijd besteden de kinderen dagelijks aan het ‘huiswerk’?’

Uit de vragenlijst is gebleken dat jullie gemiddeld 2 a 3 uur per dag besteden aan het
huiswerk. Dat is ook de richtlijn die wij met name in de midden- en bovenbouw
aanhouden. Voor de kinderen van groep 1-2 ligt het aantal uur aan thuiswerk wat lager.
3) ‘Welke planning kunnen wij aanhouden?’
In GoogleClassroom geven de leerkrachten aan wanneer een opdracht moet worden
ingeleverd. Dat varieert in dag- en weektaken. Over het algemeen worden er dagtaken
aangeboden. Die taken kunnen de kinderen dus maken en op afgesproken tijd inleveren.
4) ‘De kinderen missen de juffen, meester en hun klasgenoten. Op welke wijze kunnen
zij toch met elkaar in contact blijven?’
Verbinding met de kinderen en elkaar is een van onze prioriteiten deze periode. Sinds
deze week nemen de juffen wekelijks verschillende video’s op. Daarin worden opdrachten
uitgelegd, een liedje gezongen of een leuk spelletje aangeboden. In de bovenbouw
worden nu ook klasbijeenkomsten georganiseerd met GoogleMeet. Zo blijven we
zichtbaar en in contact met elkaar!!

Herhaalde oproep: 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.
Rondje langs de velden
In elke groep is ‘onderwijs op afstand’ georganiseerd. Uiteraard zien we de kinderen het
liefst in klas bij ons op school. Toch zijn we, gezien de omstandigheden, trots op de
manier waarop we in betrekkelijk korte tijd het onderwijs op afstand hebben
georganiseerd. Daarom speciaal in deze nieuwsbrief: Een rondje langs de velden!!
Groep 8
Groep 8 is super goed bezig. Alle kinderen maken trouw hun werk en
weten inmiddels hoe ze het moeten inleveren. Afgelopen woensdag
hebben we elkaar even via google meet gezien en gesproken. Fijn om
iedereen weer te zien. Ze zien er nog goed uit 😉
Verder is groep 8 natuurlijk een bijzonder jaar. Voor deze groep is het
extra zuur dat nu leuke dingen spannend worden. (kamp en musical oefenen) Maar we
worden creatief door deze situatie en zijn nu online begonnen met de musical. Het zal
allemaal wat aanpassen worden, maar we gaan er helemaal voor. Groetjes van 2 hele
trotse juffen!
Groep 7
We zijn erg trots op onze groep 7. Ze hebben het werken met Google
Classroom snel eigen gemaakt. Er wordt heel trouw gewerkt aan de
dagtaken. De kinderen zijn serieus aan het werk met de dagtaken en de
extra opdrachten. Het is knap van de kinderen dat ze in een privé
bericht even hun vragen stellen. Dus lieve kinderen, ga zo door en stel
vooral je vragen in een privé berichtje. We zijn nog aan het proberen om
zoveel mogelijk kinderen tegelijk op Google meets te krijgen, zodat
iedereen elkaar weer even kan zien. De meeting is deze week al een
keer gelukt met twee kinderen en twee juffen. Hopelijk tot snel!
Groep 6
In groep 6 gaat het leren via Google Classroom al echt
heel goed! De leerlingen hebben het maken van de
dagtaken al snel onder de knie gekregen. Er wordt druk
gewerkt in de programma’s van Basispoort en Gynzy.
Zelfs online werkbladen maken, op
www.spellingoefenen.nl is voor groep 6 geen probleem!
Ontzettend knap!
Tijdens het werken worden er door de leerlingen veel vragen gesteld via lesgroepreacties, maar ook via privé-reacties. De juffen proberen hierop zo snel mogelijk te
reageren. Als we niet snel genoeg zijn, dan worden we digitaal tot de orde geroepen met
een heuse “hallo?!!”. Wij genieten erg van deze, zich razendsnel opvolgende,
ontwikkelingen bij onze leerlingen!
Behalve de taken voor spelling, taal, lezen en rekenen zorgen de juffen ook voor
opdrachten, die naast leerzaam, ook vooral leuk mogen zijn. Deze zijn bij groep 6
absoluut favoriet! Vooral het maken van een ansichtkaart/ tekening voor een oudere in

de omgeving, die nu geen bezoek mag ontvangen, kon rekenen op heel veel leuke en
lieve berichtjes van de leerlingen. Er zijn veel ouderen verblijd met een kaart! Top groep
6!
Het hoogtepunt afgelopen week, was toch wel het online chatten met elkaar via Google
Meet. Het was een grote kakofonie van geluiden/ verhalen en giechels, maar wat vonden
we het leuk om elkaar weer eens te zien! Dit gaat zeker een vervolg krijgen! We gaan
proberen elkaar vaker op deze manier te ontmoeten.
Naast de bewondering voor onze leerlingen, zijn we ook heel trots op onze ouders. Wij
begrijpen dat het niet meevalt om alles draaiende te houden, maar wij zijn tot nu toe
meer dan tevreden over hoe het tot nu toe gaat! Wij vinden het heel fijn dat ouders ons
ook weten te bereiken via de privé-reacties, maar ook via de mail. Eerder zeiden we
altijd: “de klassendeur staat altijd open”, nu veranderen we dat graag naar “onze
GoogleClassroom staat altijd open”.
Groep 5
Bijna iedereen heeft zijn weg al goed gevonden in
Google Classroom. We zijn erg blij om naast het
werk ook mooie tekeningen te kunnen zien of de
leuke verhalen van jullie te kunnen lezen. Erg
trots op iedereen, dat jullie al zo snel hebben
uitgevonden hoe je dingen met ons kunt delen!
Daarnaast zien we dat er ook al goed gewerkt wordt met rekenen
in Gynzy en dat ook Nieuwsbegrip-online gemaakt wordt. We zijn
benieuwd hoe de broodjes omelet gesmaakt hebben ☺
Wat hopen we jullie snel weer te zien!
Groetjes juf Suze en juf Monique
Groep 4
Wij (de kinderen en de juffen van groep 4) zijn al bijna twee weken niet
meer op school, maar maken ons schoolwerk thuis.
Dit was even wennen. Ineens thuis werken, ineens uitleg krijgen van
papa en/of mama, ineens meer online werken en ineens 'praten' met de
juffen via Classroom.
Het is voor iedereen even wennen. En wij missen jullie echt. Wij missen
jullie gezelligheid, de leuke gesprekken, de moppen en grapjes, het
samenwerken, maar vooral het fijn samen zijn met elkaar.
Toch gaan wij er met zijn alle het best van maken. En wat doen jullie het
goed! Wij zien online dat jullie hard werken aan de verplichte taken,
maar ook aan de extra taken. En wat leuk om te zien dat jullie elkaar
online helpen en dingen aan elkaar uitleggen.
Als jullie iets aan ons willen vragen of even iets willen zeggen, kan dit
altijd via Classroom.
Wij zijn trots op jullie! Blijf zo goed jullie best doen, maar doe ook leuke
dingen. Juf Eline en ik hebben deze week het werk even aan de kant
gelegd en heerlijk in een boek gelezen. Zie de foto's.
Wij hopen iedereen weer snel te zien. Pas goed op jezelf en de mensen
om je heen.
Lieve groetjes van juf Eline en juf Chantal

Groep 3
In groep 3 zijn de kinderen hard aan het werk. De kinderen
maken rekenopdrachten, leren aan elkaar schrijven en lezen
een leesbingo. Naast het harde werken zijn de kinderen ook
creatief bezig geweest. Hier zie je foto’s van een camouflage
opdracht, erg leuk! Gisteren hebben we met een deel van de
klas gesproken via videobeeld. Dit was zo gezellig dat we dit
iedere woensdag gaan doen.
Groep 1-2a
Wat zijn wij ontzettend trots op alle kinderen uit
groep 1/2a!
Elke dag wordt er via Klasbord een lesidee, filmpje
of opdracht geplaatst dat de kinderen thuis mogen
uitvoeren. Er wordt ontzettend hard gewerkt en we
krijgen veel leuke reacties! Zo kon de ‘boekenkring’ in de klas helaas
niet doorgaan maar hoe geweldig is het dat er een filmpje wordt gemaakt, zodat alle
kinderen tóch mee kunnen kijken en luisteren! Daarnaast krijgen wij veel foto’s van
knutselwerkjes die door de kinderen zijn gemaakt.
Lieve kinderen, hopelijk tot snel want we missen jullie wel enorm!
Dikke knuffel, juf Bernice en juf Fraukje
Groep 1-2b
In groep 1/2b is het heel stil. De kasteelhoek is klaar en we hopen dat de
kinderen er binnenkort in kunnen spelen.
Succes met de werkjes en filmpjes, die jullie krijgen. Tot ziens.
Groetjes,
juf Yvonne en juf Beppie

Groep 1-2c
Hoewel het hier en daar wat hapert zijn we blij dat we via Klasbord
lessen kunnen verzorgen voor de kleutergroepen. We zijn blij met
de leuke reacties. We proberen de lessen te doseren. Voor de een
is het wellicht wat weinig voor de ander al een hele tour om het in
te passen. Doe wat binnen de mogelijkheden ligt. Veel succes!
Juf Laura en juf Aliejan

OC-leden Merijn, Vincent en Jeannet nemen afscheid
Altijd even slikken als ouders stoppen met
het lidmaatschap van de OC. Zeker nu,
omdat er drie tegelijk afscheid nemen en
omdat we weten wat zij in de afgelopen
jaren voor de school hebben gedaan. En
natuurlijk hebben we vertrouwen in een
goede overdracht en zeker ook in de ouders
die hun taken gaan overnemen. Maar toch,
we wisten zo goed wat we aan Merijn,
Vincent en Jeannet hadden.
Net voor de Coronacrisis hebben we de afscheidnemende ouders nog even in het
zonnetje gezet. Zij hebben naast een afscheidscadeau ook een ‘Meeuwenbergoorkonde’
gekregen. Deze oorkonde is een getuigenis voor al het goeds dat zij de Meeuwenberg,
vanuit hun rol als OC-lid, hebben gebracht. Dat jullie met warme gevoelens terug mogen
denken aan jullie tijd als OC-lid! En, niet geheel onbelangrijk, dat deze oorkonde, door de
prominente plek die het zal krijgen in jullie huis, als een voorbeeld en inspiratiebron mag
dienen voor eenieder die van plan is om een steentje bij te dragen aan de Meeuwenberg.
Merijn, Vincent en Jeannet…..bedankt voor alles!!!!
Persoonlijke woordje van scheidend voorzitter Merijn:
Ik heb met héél veel plezier mee mogen werken in de Ouder Commissie. Wat een
fantastisch onderdeel van deze school! Lekker bezig zijn met maar één ding; “Hoe gaan
wij het de kinderen en hun ouders / begeleiders zo leuk mogelijk maken? (en hoe
ontlasten wij het leraren team zo goed mogelijk?)”. Al zeg ik het zelf, dankzij alle
supersterke, enthousiaste en meedenkende O.C.-leden is dit elke keer weer zeer goed
gelukt! Wat een prestaties hebben wij in de afgelopen jaren met z’n allen neergezet.
Daarvoor enorm bedankt! Ook een bedankt naar de vrijwillige ouders die gewoon even
tussendoor helpen, hulp aanbieden en zeker niet onbelangrijk; je bedanken voor je
inzet! En de feedback is altijd welkom! Hier ook bedankt voor! En als laatste bedankt
naar alle kinderen die elke paasontbijt, startavond, koningsspelen, sinterklaas en Kerst
altijd weer genieten! Dat geeft ons als Ouder Commissie weer het beeld dat we op de
goede weg zijn! Bedankt!
Ik geef na 8 jaar met een gerust hart mijn voorzitter-stokje over aan Liesbeth. Ten
eerste omdat om team nog nooit zo groot is geweest. Waar de eerste jaren nooit iemand
kwam op de open-jaar-vergadering van de Ouder Commissie hebben we de afgelopen
jaren stoelen bij moeten zetten! Ongelofelijk wat een betrokken, enthousiaste en
meedenkende ouders heeft de Meeuwenberg. Daar kunnen wij écht trots op zijn! Aan de
ene kant vind ik het natuurlijk jammer. Het was altijd gezellig en ‘behoorlijk’ goed
geregeld. Ja, u las het goed; ‘behoorlijk’. Het mooie komt nu namelijk; de “finishing
touch” kwam altijd op de dag zelf! Met de enorm flexibel en snel inzetbare O.C.-leden
kwam het altijd goed! Je kwam altijd wel een onvoorziene uitdaging tegen… Aan de
andere kant merkte ik dat na 8 jaar het ook genoeg is geweest. Als je voelt dat het
genoeg is; geef je het stokje over! En dat doe ik (aan het eind van het schooljaar) met
een ENORM vertrouwen in Liesbeth!
Iedereen bedankt voor de afgelopen 8 jaar plezier & samenwerking. Ik wens bij deze alle
(nieuwe) leden van de Ouder Commissie succes! Ik ga nog een paar jaar genieten van
alle activiteiten vanaf de “andere kant”. Ik kijk er al naar uit!
Groeten Merijn Quakkelaar

Centrale eindtoets groep 8
Zoals bekend is de centrale eindtoets van dit schooljaar afgelast. Een memo namens
onze bestuurder a.i. over deze maatregel.
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Datum:
9 april
10 april
13 april
17 april

Activiteit (onder voorbehoud i.v.m. Corona):
Studiedag groep 1-2. Kinderen 1-2 zijn vrij.
Paasmaaltijd en viering
2e Paasdag
Nieuwsbrief 11

