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Beste ouders en kinderen,
De laatste nieuwsbrief van schooljaar 2019-2020 is een feit. Het was een bijzonder
schooljaar en voor velen van ons zal het ook een andere zomervakantie worden; lekker
kamperen ergens in Nederland of heerlijk toeven in de achtertuin. In de bingokaart
hierboven wat leuke ideeën om samen met het gezin te ondernemen.
Samen vertrekken we naar schooljaar 2020-2021, maar eerst gaan we genieten van
welverdiende vrije tijd. Wij hopen van harte dat we alle leerlingen en ouders op maandag
24 augustus weer in goede gezondheid mogen begroeten.
Alle kanjers van groep 8: wat zijn wij trots op jullie. Heel veel succes en plezier gewenst
op de middelbare school. We mogen terugkijken op een geweldige afscheidsavond!! Ook
de leerlingen die gaan verhuizen en/of naar een nieuwe school gaan, wensen wij een
mooie tijd toe op hun nieuwe school.
Een hartelijke groet, mede namens het team,
Krijn van Dijk

Belangrijke data komend schooljaar
Zomervakantie 2021
In de vorige nieuwsbrief hebben wij alvast de belangrijke data voor komend schooljaar
met u gedeeld. Het is de oplettende lezer opgevallen dat de zomervakantie 2021 een
week eerder valt dan de rijksoverheid voor Regio Zuid voorschrijft. Onze zomervakantie
valt een week eerder i.v.m. de geplande Nijmeegse Vierdaagse. Deze Vierdaagseweek
nemen de scholen in onze regio op in hun zomervakantie. Om die reden begint onze
zomervakantie al op 19 juli 2021.
Studiedag 4
Studiedag 4 stond gepland op donderdag 25-05-2021. Dat móet zijn, dinsdag 25-052021. De dinsdag ná het Pinksterweekend.
Startavond schooljaar 2020-2021
Zoals ieder jaar zijn wij ook dit jaar als oudercommissie
druk bezig met de plannen voor de startavond van volgend
schooljaar. Sommige tradities wil je heel graag in ere
houden, al zal deze editie er dit jaar wel anders uit gaan
zien. We hebben een heel leuk, Corona-proof, idee voor de
aftrap van het volgende schooljaar. Op 11 september zal
het gaan gebeuren, houd die avond vast vrij in je agenda.
We kunnen wel nog wat hulp gebruiken in de eerste drie weken na de vakantie. Ben je
een creatieve decorbouwer? Ben je handig met film- en videobewerking? Wil je ons
helpen of heb je een vraag stuur een mail naar ocmeeuwenberg@gmail.com en we
vertellen je meer.
Wij gaan er, Corona of niet, in ieder geval iets leuks van maken!
Groeten, namens de oudercommissie,
Liesbeth Crum
Even voorstellen….
Na de zomervakantie verwelkomen wij juf Afra en juf Huguette als nieuwe
groepsleerkrachten. Zij stellen zich graag aan u voor!
Juf Afra
Mijn naam is Afra de Kleijn, ik ben 21 jaar en woonachtig in
Herveld. Komend schooljaar ga ik werken op de Meeuwenberg!
Het eerste halfjaar zal ik les gaan geven in groep 8. Ik werk op
woensdag, donderdag en vrijdag.
In het verleden ben ik werkzaam geweest als leerkracht in
groep 5/6 en groep 1/2. Daarnaast heb ik een aantal jaar
gewerkt in de gymzaal als gymjuf voor peuters tot en met
pubers. Tijdens de pabo heb ik de minor ‘vmbo’ gevolgd.
Hierbij heb ik ook stagegelopen in de onderbouw van het vmbo.
Ik hou van gezelligheid en ben erg sportief. Ik loop graag hard en rijd graag op de
racefiets.
Ik kijk er naar uit om les te geven aan groep 8! Bent u benieuwd of heeft u nog vragen?
Kom dan gerust een keer langs.

Juf Huguette
Fietsend door de weilanden met de wind in de rug kan mijn
dag niet meer stuk!
Fietsen is dan ook één van mijn grootste liefdes. Functioneel
maar ook recreatief met de racefiets, alleen of met een
groepje. Voor mij is het heel fijn dat ik komend jaar bij de
Meeuwenberg mag gaan werken niet met de auto Maar lekker
met de fiets naar school.
Mijn naam is Huguette van der Jagt.Ik ben 42 jaar en ik woon
in Arnhem- zuid met mijn 3 kinderen van 8 , 10 en 13 jaar en
een hele fijne partner waar ik al heel lang mee samen ben.
Verder ben ik nogal nieuwsgierig van aard en vind veel
onderwerpen interessant. Maar dansen, festivals bezoeken,
koken en eten, wandelen, de natuur in, museum bezoeken en
gezellige dingen organiseren doe ik ook graag.
Voorafgaand aan De Meeuwenberg heb ik op meerdere scholen van de stichting met veel
plezier gewerkt . Ik heb in alle groepen gewerkt. Met name de bovenbouw. Mijn liefde
gaat nu vooral uit naar de kleuters. Ik heb ontzettend veel zin om na de zomer te
beginnen op de Meeuwenberg waar ik heel gastvrij en warm ben ontvangen.
Wil je meer weten of heb je nog vragen? Schiet me gerust aan!

Afsluitende avond team
Vorige week vrijdag hebben wij een gezellige teamavond gehad. Met
elkaar hebben we, onder het genot van een hapje en een drankje,
teruggeblikt op het afgelopen schooljaar. Ook hebben we enkele collega’s
in het zonnetje gezet.

Juf Suze, 25 jaar
werkzaam in het
onderwijs.

Juf Yvonne, 25 jaar
(bijna 30 jaar) in het
onderwijs.

Juf Beppie, gaat met
pensioen.

Afscheid juf Beppie
Afgelopen woensdag en donderdag hebben juf Beppies afscheid
ingekleurd. Op woensdag kwam er een clown die de meest
prachtige creaties van ballonnen maakte voor de kinderen uit
groep 1-2. Donderdag werd Beppie op haar beurt verwend
door de kinderen uit de onderbouw.

Na 43 jaar is er een einde gekomen aan mijn loopbaan in het onderwijs. De laatste 5 jaar
heb ik met veel plezier op "De Meeuwenberg” gewerkt. De collega's ga ik zeker missen,
evenals het contact met de ouders. Allen bedankt voor de fijne samenwerking!!
Maar vooral de kinderen zal ik erg gaan missen, hun spontaniteit en leuke opmerkingen.
Een fijne vakantie allemaal en hopelijk tot ziens.
Groetjes, juf Beppie

Lief en leed
Juf Petra wordt in de vakantie geopereerd aan haar knie. Om die reden
start juf Eline na de zomervakantie in groep 3 (ma t/m do) en werkt
Chantal fulltime in groep 4. Ouders van deze groepen hebben hier een
aparte memo over ontvangen. Zodra Petra volledig is hersteld wordt de
geplande formatie weer in ere hersteld. Wij wensen Petra veel sterkte en
beterschap toe!!!
Juf Alice en juf Daisy gaan in de zomervakantie met zwangerschapsverlof. Ook hen
wensen wij een goede tijd toe.
Afscheidsavond groep 8

Wat kunnen we terugkijken op een fantastische afscheidsavond voor groep 8. De entree
was al fenomenaal: elk kind werd opgehaald door een LimoHummer. De musical verliep
vervolgens vlekkeloos en tijdens het officiële gedeelte was er voldoende ruimte en
aanleiding voor een ‘lach en een traan’. Wat zijn we trots op onze leerlingen, juffen en
ouders. Het gaat jullie goed in het VO!!
Border voorplein
Heeft u de prachtige planten in de border op het voorplein al
gezien? Dankzij de inzet van een enthousiaste ouder en de
spierballen van enkele leerlingen is het Meeuwenbergtuintje
beplant. Er zijn verschillende soorten planten gepoot; munt,
bosaardbei, brandbloem, engelenhaar, kogeldistel, etc. Volgend
jaar rond deze tijd kunnen de kinderen voelen, proeven, ruiken en
kijken in en naar deze tuin. Gerben Houweling, onwijs bedankt!!!
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