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Beste ouders en kinderen,
Als we nu naar buiten kijken, zien we de natuur ontluiken in al
haar pracht en praal. Uit het schijnbaar dode hout komen de
mooiste bloesems tevoorschijn. De natuur laat ons zien dat er
altijd een nieuw begin zal zijn. Dat is een houvast voor ons
allemaal. Ook richting de komende, onzekere en nu nog
onduidelijke periode.
Aanstaande dinsdag horen we van onze minister-president in hoeverre we De
Meeuwenberg na de meivakantie weer kunnen openen. Een nieuw begin waar het team
reikhalzend naar uitkijkt. We willen graag weer doen waar we goed in zijn en plezier aan
beleven: lesgeven en met elkaar werken aan een fijne, warme en veilige sfeer op onze
school. Toch is er ook onzekerheid. Wat worden de richtlijnen voor het openen van de
school? In hoeverre kunnen wij in ons gebouw deze richtlijnen in acht nemen? Is het wel
veilig om zoveel kinderen te ontvangen in de school? In hoeverre kunnen we elkaars
gezondheid in acht nemen? Zomaar wat gedachten die ook door ons hoofd spoken. Dat
zal voor jullie ouders en ook voor de kinderen niet anders zijn.
Voor nu rest ons niets anders dan afwachten en op de achtergrond alvast oriënteren op
verschillende scenario’s. Al kunnen deze scenario’s flink uiteenlopen. Kijkend naar hoe
omliggende landen de scholen langzaam, maar zeker weer opstarten. Elk land (en zelfs
regio) heeft eigen richtlijnen en oplossingen. Daar kunnen we van leren, maar het geeft
ook de complexiteit weer van het heropenen van de school.
Komende dinsdag zitten we allemaal voor de buis. Net zoals vijf weken geleden. Dit keer
hopen we op beter nieuws dan toen. En als het kan wat richtlijnen en een mooi
perspectief voor na de meivakantie. A.s. woensdag is er een teamvergadering ingelast en
zullen we, op basis van de richtlijnen, plannen maken voor na de meivakantie. We hopen
deze plannen in de loop van de dag of anders een dag later aan jullie te presenteren.
Tot slot. De 5e week thuisonderwijs zit er bijna op. Vandaag staan er in
ClassRoom/Klasbord leuke en sportieve opdrachten in het kader van de Koningsspelen.
Die zouden vandaag eigenlijk plaatsvinden. Veel plezier met deze activiteiten! Hopelijk
vinden jullie wat tijd en ruimte om de opdrachten met jullie kinderen uit te voeren.
Hopelijk tot hééééél snel allemaal. Houd nog even vol.
Een hartelijke groet, ook namens het team,
Krijn van Dijk

Lezen
Misschien heeft uw kind alle boeken al uit. Dan hieronder 3 tips.
Een echt boek in je hand leest waarschijnlijk lekkerder, maar toch...
Er is een app beschikbaar van de bibliotheek. Je kunt daar gratis ebooks downloaden.
Fundels
In de Fundel app vind je (zolang de coronamaatregelen van kracht zijn) gratis online
prentenboeken en AVI-boeken. Te vinden in de Google Playstore of in de APP store.
ThuisBieb
De ThuisBieb is een app vol met e-books. Voor iedereen, dus ook als je géén lid bent van
de Bibliotheek! Download de gratis app en lees thuis de mooiste e-books op je tablet of
smartphone. De app vind je in de App Store van Apple. Binnenkort ook in Google Play.
Voor kinderen uit groep 3-8
Juf Beppie
Juf Beppie neemt aan het einde van het schooljaar afscheid als
leerkracht. Zij gaat samen met haar partner Cees genieten van hun
pensioen. Juf Beppie is meer dan 40 (!) jaar werkzaam geweest in het
onderwijs. We verliezen naast een lieve en gewaardeerde collega dus
ook een brok aan ervaring. Uiteraard gunnen we Beppie van harte een
mooie en gezonde ‘oude dag’!!
Chromebooks
Bijna alle Chromebooks zijn de afgelopen periode intensief gebruikt
door de kinderen voor hun schoolwerk. Er is zorgvuldig en netjes met
de devices omgegaan. Dank daarvoor!
Vrijdagochtend 24 april willen we de Chromebooks graag weer terug.
Inleveren kan tussen 10:00 uur en 12:00 uur bij meester Krijn. De
borg wordt meteen weer afgelost. Mochten jullie hier vragen over
hebben, neem dan a.u.b. met ons contact op. Dan kan het beste per
mail: directie@meeuwenberg.net
Vrije ochtend groep 1 t/m 4
Vrijdag 24 april staat er een ‘vrije ochtend’ voor groep 1 t/m 4 gepland. Dat klinkt wat
gek misschien in deze Corona-periode. Kinderen zijn immers niet op school. Na beraad
hebben we besloten om deze ‘vrije’ ochtend aan te houden. Er wordt die dag geen werk
voor de kinderen in groep 1 t/m 4 klaargezet. Wel is er de mogelijkheid om verder te
werken in de digitale software of in de werkboekjes die de kinderen thuis hebben. De
noodopvang is deze dag gewoon geopend. Ook voor kinderen uit groep 1 t/m 4.
Meivakantie
Over een week start de meivakantie. Deze twee weken
gebruiken we om bij te komen van een hectische periode.
Daarnaast zal er overleg nodig zijn om de plannen voor na de
meivakantie verder uit te werken. De leerkrachten zijn deze weken niet actief op
ClassRoom of in Klasbord. Mocht u graag extra willen doorwerken met uw kinderen aan
de schooltaken? Dat kan. Geheel op vrijwillige basis. Gynzykids en de overige software
blijven beschikbaar voor de kinderen. We kunnen in overleg eventueel ook de
‘leenperiode’ van de chromebook verlengen.
In de meivakantie worden overigens ook de twee extra lokalen geplaatst op het
binnenplein. Alles is daarvoor in gereedheid gebracht.

Schoolreisje
Het plannen van de schoolreisjes staat voorlopig ‘on hold’. We willen de persconferentie
van 21 april even afwachten, alvorens we een knoop doorhakken over het wel of niet
doorgaan van de schoolreisjes. Hopelijk wordt het perspectief op activiteiten in
groepsverband na 1 juni in de persconferentie wat duidelijker. We houden er wel sterk
rekening mee dat de schoolreisjes niet doorgaan dit schooljaar.
Vragenlijst ‘onderwijs op afstand’
Er is weer massaal gereageerd op de vragenlijst ‘onderwijs op
afstand’. Dank daarvoor! Afgelopen week hebben we de
uitkomsten van de vragenlijst in een teamvergadering met elkaar
gedeeld en besproken. We lezen mooie en tevreden berichten.
Ook zijn er zorgen rondom het oplopen van eventuele
achterstanden. Geheel begrijpelijk.
Een veel gehoorde reactie is dat de school, leerkrachten en vooral
ook de klasgenoten enorm worden gemist. Dat is wederzijds!!
Wat ook sterk naar voren komt is de behoefte aan ‘meer contact’. Contact met de
leerkracht en contact met klasgenoten. Dat punt nemen we mee in de komende periode.

Thuisonderwijs in ‘Coronatijd’
In de vorige editie gaven de leerkrachten een kijkje achter de schermen m.b.t. het
thuisonderwijs. Dit keer zijn de kinderen aan de beurt. We hebben heel veel mooie
stukjes binnen gekregen van de kinderen. Complimenten voor jullie inzet en prachtige
verhalen. Als we alle stukjes in de nieuwsbrief zouden plaatsen, dan zou de nieuwsbrief
wel erg lang worden. We hebben daarom vier stukjes uitgekozen.
Ik vind het jammer dat we niet naar
school kunnen.
Maar mama en papa helpen mij wel.
Dat is fijn!!!
Ik mag nog wel met mijn vriendinnen
spelen! Maar wel buiten . Dat is leuk

Ik mis school heel erg .
En ik mis mijn vriendinnen heel erg .
Ik vermaak me wel thuis, speel veel buiten en met mijn
broers.
En mama helpt mij vaak met mijn huiswerk.
De hinkelbaan met keer sommen was erg leuk.
Het is heel erg mooi weer buiten.
En ik hoop dat de corona weer snel weg gaat.

!
Ik ben wel bijna jarig! Nu kan ik niet
trakteren in mijn klas. Maar als we
weer naar school gaan wel!

Ik hoop dat ik jullie snel weer zie.
liefs van Rosemarijn Pater (5)

Fleur Goemaat (5)
Tijdens de corona is het niet zo handig om op straat te
gaan spelen. Maar in de achtertuin kan je natuurlijk ook
nog uren buitenspelen. En je kunt met het gezin een
leuke film kijken. Ik heb het tenminste super gezellig
thuis met mijn gezin. We helpen elkaar als we hulp
nodig hebben. We maken lol met elkaar, we maken
pret. We bedenken ideeën om te doen deze dagen
tijdens de corona vakantie. Je kan nog wel contact
hebben met elkaar. Je kan bellen en brieven schrijven,
je kan van alles. Je kan zelfs een kadootje maken voor
iemand waar je super veel van houdt. Bijvoorbeeld je
opa of oma of je nichtjes en neefjes, wie dan ook. Door
de corona betekent het niet dat je geen contact mag
hebben. Dus ik wil zeggen tegen de hele wereld, jullie
zijn goed bezig. Iedereen houdt afstand en houdt zich
aan de regels en doet wat hij kan. Iedereen doet zijn
best voor de mensen die in het ziekenhuis liggen, die op
sterven liggen. Iedereen probeert elkaar te helpen, de
wereld staat voor elkaar klaar :).
Nina (6)

Ik vind thuiswerken best saai maar
soms ook niet. Ik vind thuiswerken saai
omdat de juffen er niet zijn. Ik vind het
soms ook heel leuk omdat het vaak op
de computer is.
Ik mis school wel. Daar zijn de
kinderen en daar kan ik mee spelen.
Tikkertje meespelen in de pauze. Thuis
werk ik achter de computer en mijn in
mapje en werkboek. Dit doe ik bij de
eettafel en soms ook op mijn kamer. Ik
vind het niet fijn als er herrie wordt
gemaakt. Omdat ik me dan niet goed
kan concentreren. Ik vind het fijn dat
het vaak achter de computer is. Omdat
daar kan ik sneller mijn werk maken.
Als mijn werk af is en het is nog geen 1
uur mag ik gamen anders niet en om
half 1 gaan we eten. Ik hoop dat het
corona virus snel voorbij gaat. Want
dan kan ik gewoon weer naar school.
Groeten Miró Lentjes (6)
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Mijn concentratie wordt al minder dan normaal. Ik mis
mijn opa mijn oma en mijn vrienden. Ik vind corona
stom want ik kan dan niet met mijn vrienden kan spelen
op school en na schooltijd. Soms mis ik de juf en
meester Krijn. Ik wil naar mijn opa en oma. En naar
mijn oom toe. En naar mijn nichten en neefje. Het
corona moet weg, omdat het stom is. En niemand mag
meer ziek worden. Voor de verspreiding te vermijden.
Dus ik blijf thuis en ik ga soms buitenspelen. En op de
trampoline. Soms ga ik gamen en dat was wat ik kon
bedenken

Groeten Antonie (6)

Datum:
24 april
27 april t/m 8 mei
10 mei
11 mei
21 en 22 mei
25 mei
29 mei

Activiteit (onder voorbehoud):
3e ‘vrije ochtend’ groep 1 t/m 4
Meivakantie
Moederdag
Hoofdluiscontrole
Hemelvaart
Studiedag (alle kinderen vrij)
Nieuwsbrief 12

