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Beste ouders en kinderen,
De laatste nieuwsbrief dateert alweer van ruim een maand
geleden. Intussen is er veel gebeurd en heeft u verschillende
memo’s ontvangen over aanpassingen in en rondom de school in
verband met het coronavirus.
Sinds de meivakantie mogen de kinderen deels weer naar school.
Wat waren we met z’n allen blij om de eerste groep kinderen weer
te ontmoeten! Het voelde enerzijds wat onwerkelijk, maar
tegelijkertijd ook weer zeer vertrouwd om elkaar weer ‘fysiek’ te zien. We zijn inmiddels
al bijna drie weken onderweg en het begint een beetje als routine aan te voelen. De
halve klassen, de noodopvang, het continurooster, contacten met de kinderopvang en
TSO, anderhalve meter afstand, de extra hygiënemaatregelen die worden getroffen. Ik
zie dat leerkrachten, maar zeker ook de kinderen samen in een ontspannen en goede
werksfeer hun uiterste best doen. Mijn complimenten voor de wijze waarop u als ouder
rekening houdt met de bijzondere omstandigheden bij het halen en brengen van uw
kind(eren).
Afgelopen week is er veel overleg geweest met het team en MR in verband met de
volledige opening van onze school. In deze nieuwsbrief ontvangt daarom, naast reguliere
‘nieuwsbriefinformatie’ meer informatie over aanpassingen i.v.m. het coronavirus.
Gisteren is er een ‘protocol volledige heropening scholen’ verschenen. Er zijn nog een
aantal besluiten die we a.s. dinsdag willen nemen tijdens de studiedag. Daarover
informeren wij u dinsdagavond.
Bij vragen of onduidelijkheden, mail of bel gerust.
Ik wens u een zonnig Pinksterweekend toe!
Een hartelijke groet, mede namens het team,
Krijn van Dijk
Voortzetten continurooster
Jullie weten dat het coronavirus nog niet is verdwenen, dat er nog geen vaccin is
ontwikkeld en dat er ook nog geen medicijn is. Dit betekent dat een groot aantal
aanpassingen onverkort van toepassing zijn en blijven tot de zomervakantie. Het
continurooster is één van de aanpassingen die we tot de zomervakantie willen
continueren.
Met het continurooster beperken we de verkeersbewegingen rondom de school.
Daarnaast beperken we de in- en uitloop gedurende de dag van kinderen en
volwassenen. Het voortzetten van het continurooster gaat in samenspraak met het team,
MR, maar ook SKAR en de Kameleon. We hebben de handen ineengeslagen in het belang
van de gezondheid van onze medewerkers, ouders en natuurlijk de kinderen.

Het grote verschil met de huidige situatie is dat de kinderen straks volledig naar school
gaan. We zijn nog met elkaar in gesprek over welk rooster het meest passend is. Wij
streven ernaar om zoveel mogelijk continuïteit voor de kinderen te creëren en dus zo min
mogelijk aanpassingen t.a.v. het huidige continurooster. Hoe de lestijden er precies uit
zullen zien, besluiten we aanstaande dinsdag.
We beseffen uiteraard dat de voorzetting van het continurooster tot de zomervakantie
wellicht ook van invloed is op jullie gezinsagenda. Deze situatie vraagt de nodige
flexibiliteit van ons allen. Dank voor jullie begrip, geduld en support tot nu toe!
Citotoetsen
We kiezen ervoor om in de komende periode wél de citotoetsen af te nemen. De
resultaten van deze toetsen geven ons meer inzicht in de leeropbrengsten van de
afgelopen periode. Deze inzichten en analyses helpen ons om het aanbod in het nieuwe
schooljaar, indien nodig, aan te passen en af te stemmen op de behoefte van de
kinderen.
Rapporten
De kinderen ontvangen vrijdag 26 juni hun rapport. Wij kiezen voor een aangepast
rapport. Het 2e rapport van dit schooljaar wordt vervangen door een herinnering aan
deze bijzondere tijd. Deze herinnering krijgt een mooie plek in de rapportmap van de
kinderen. Naast deze herinnering ontvangen de kinderen een uitdraai van de citoscores
met daarbij een begeleidend schrijven.
10-minutengesprekken
Eind juni staan de oudergesprekken gepland. Het is gebruikelijk bij de Meeuwenberg dat
de laatste gesprekken van het schooljaar op verzoek van ouders worden ingepland.
Indien er vanuit u geen urgentie, behoefte of noodzaak is voor een gesprek, voelt u zich
dan vrij om niet te reageren op de uitnodiging.
In deze coronaperiode zijn we genoodzaakt om de organisatie rondom de
oudergesprekken aan te passen. Met name om 1,5 meter afstand te houden in en om
ons knusse gebouw. Tijdens de gespreksavonden hangt er normaal gesproken een
gezellige en informele sfeer in de school. Hopelijk kunnen we tijdens de oudergesprekken
in het nieuwe schooljaar u allemaal weer ‘live’ ontmoeten in de school en u voorzien van
heerlijke Meeuwenbergkoffie en thee!!
- Ouders (groep 1 t/m 6) melden zich aan voor een oudergesprek via een link naar
FORMS. Deze link ontvangt u ná 8 juni per mail;
- De gesprekken vinden zoveel mogelijk telefonisch plaats. De belronde is op 29 juni. U
ontvangt van de leerkracht een richttijd voor de belafspraak.
- Doubluregesprekken, voorlopige adviesgesprekken groep 7 en gesprekken over lopende
onderzoeken vinden plaats op school, bij voorkeur in de buitenlucht. Deze ouders
ontvangen een uitnodiging van de leerkrachten. De gesprekken die op school
plaatsvinden worden zoveel mogelijk gespreid. Het is mogelijk dat deze gesprekken op
een andere dag dan 29 juni plaatsvinden. Dit gaat in overleg met u en de leerkrachten.
- De voorlopige adviesgesprekken voor de leerlingen van groep 7 vinden plaats op
donderdag 25 juni, bij voorkeur op school. Ouders kunnen zich inschrijven via
schoolgesprek. U ontvangt in de week voorafgaand aan de gesprekken een uitnodiging.
Studiedag
Aanstaande dinsdag staat er een studiedag gepland. De studiedag
staat vooral in het teken van het evalueren van het huidige schooljaar
en vooruitblikken naar het schooljaar 2020-2021. Daarnaast zetten we
met elkaar de puntjes op de i wat betreft de volledige heropening van
de school.

Inleveren chromebooks
Willen jullie uiterlijk donderdag 4 juni de chromebooks weer inleveren op school? Dan
kunnen we de chromebooks na 8 juni weer inzetten tijdens de lessen. U kunt de
chromebooks inleveren bij juf Rita, juf Desi of meester Krijn.
Juf Suze
Juf Suze vierde afgelopen maandag haar
jubileum: 25 jaar werkzaam in het onderwijs!
Een mooie mijlpaal. Van harte gefeliciteerd juf
Suze!

Formatie
De eerste contouren van de formatie 2020-2021 zijn zichtbaar. Dit
schooljaar startten we met 9 groepen. Deze groepen formeerden we
met extra financiële middelen vanuit onze stichting, Trivium.
Hierdoor konden we, onder andere, werken met twee kleine groepen
in de bovenbouw: groep 7 en 8.
Volgend schooljaar starten we wederom met 9 groepen. Komend
schooljaar bekostigen we deze groepen zónder extra middelen vanuit
onze stichting. Dat is nu o.a. mogelijk door de groei van onze school.
De bijkomende uitdaging van de ingezette groei van onze school is
dat we met een aantal ‘vollere’ groepen gaan werken. Het
groepsgemiddelde is bij de start gemiddeld 24 kinderen per klas en aan het einde van
het schooljaar ruim 27 kinderen per klas. Idealiter werken we met ongeveer 25 kinderen
per klas. Het groepsgemiddelde van volgend schooljaar wordt bepaald door;
- 4 groepen met rond de 20 kinderen per klas;
- 3 groepen van ca. 27 kinderen per klas;
- 2 groepen van méér dan 30 kinderen per klas.
Door de plaatsing van de extra lokalen hebben we meer fysieke lesruimte. Dat biedt
mogelijkheden het onderwijs in de vollere groepen deels ‘anders te organiseren’. Denk
hierbij aan ondersteuning binnen en buiten de groep van onderwijsassistenten en extra
ondersteuning van leerkrachten met bijvoorbeeld een kleinere groep. Het is onze ambitie
dat ook komend schooljaar alle kinderen de aandacht krijgen die zij verdienen. Met name
ook in de vollere klassen. Zodra deze puzzel is gelegd informeren wij u uiteraard.
Voor de ouders van groep 8
Vanuit het schoolmaatschappelijk werk starten we binnenkort een korte training voor een
aantal kinderen die wat extra ondersteuning kunnen gebruiken bij de overstap van de
basisschool naar het middelbaar onderwijs.
De overgang naar het middelbaar onderwijs is een enorm grote stap. Kinderen laten hun
vertrouwde school, waar ze gemiddeld acht jaar hebben rondgelopen en waar alles en
iedereen bekend was, achter zich. Ze starten op een nieuwe school, met nieuwe
klasgenoten, nieuwe leraren en nieuwe vakken. Daarbij vraagt het naar de middelbare
school gaan ook om een toename in zelfstandigheid.
Deze beknopte training is erop gericht om uw kind voor te bereiden op deze overgang.
De onderwerpen die onder andere aan bod komen tijdens de training zijn:
• Hoe ga je om met gedachten en gevoelens die komen kijken bij de overstap?

•
•

Hoe kun je het beste omgaan met spanning?
Wat kun je doen om je zelfverzekerd te voelen?

Vanuit het schoolmaatschappelijk werk willen we daarom het volgende aanbieden:
We starten een laagdrempelig ondersteuningsgroepje, dat twee keer bijeenkomt. Maud
Willems gaat dit groepje leiden. Er zijn geen kosten aan verbonden.
Het groepje komt op de volgende momenten bij elkaar in onze trainingsruimte aan de
Nieuwe Aamsestraat 84C in Elst:
11 augustus van 11.00 uur tot 12.30 uur
18 augustus van 11.00 uur tot 12.30 uur
Wij denken dat uw kind baat heeft bij deze korte training en hopen dan ook dat uw kind
meedoet aan deze training zodat hij/zij met een zelfverzekerder gevoel de overstap naar
het middelbaar onderwijs kan maken.
Als u graag wil dat uw kind deelneemt aan deze ondersteuningsgroep mag u een e-mail
sturen naar mwillems@stmr.nl. Aanmelden kan tot vrijdag 10 juli 2020.
Met vriendelijk groet,
Laura Thijsen, Angela Litjens & Maud Willems
Schoolmaatschappelijk werkers STMR
Schoolmaatschappelijk werk
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 kinderen 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:
We starten een laagdrempelig ondersteuningsgroepje, 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:
31 augustus, 7 september, 14 september, 21 september en 28 september.
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 24 augustus 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 vrijdag 10 juli 2020.
Met vriendelijk groet,
Laura Thijsen, Angela Litjens & Maud Willems
Schoolmaatschappelijk werkers STMR
026 4742915

Datum:
1 juni
2 juni
4 juni
8 juni
19 juni
21 juni

Activiteit (onder voorbehoud):
2e pinksterdag
Studiedag (alle kinderen vrij)
Chromebooks inleveren op school
Kinderen weer alle dagen naar school!
Nieuwsbrief 13
Vaderdag

