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We zijn begonnen!
De eerste nieuwsbrief van het schooljaar is weer een feit. Wat was het
fijn om iedereen afgelopen maandag weer te zien! Toch altijd weer
spannend, zo’n eerste schooldag. Wennen aan de nieuwe groep, het
nieuwe lokaal en het schoolritme. Laten we er met elkaar een prachtig
schooljaar van maken vanuit samenwerking en partnerschap. Samen
zorgen wij voor ‘Sfeer en Kwaliteit’!
Een hartelijke groet, mede namens het team,
Krijn van Dijk
Activiteitenkalender en praktische informatie
Deze week krijgen de oudste leerlingen de Praktische Info + Jaarkalender mee. In de
Praktische Info ziet u veel punten die eigenlijk wekelijks of maandelijks van belang zijn.
In de Jaarkalender ziet u de activiteiten verspreid over het jaar, waarbij u als ouder een
rol kunt hebben.
De activiteitenkalender is gedigitaliseerd. De digitale variant van onze kalender vindt u
terug in de Parro onder ‘agenda’ en in het Ouderportaal.
De startavond @ HOME
Binnenkort is het zover, de startavond van De Meeuwenberg. Anders dan
je gewend bent, maar we gaan zeker stilstaan bij de start van het nieuwe
schooljaar.
Op vrijdag 11 september ontvangen alle kinderen op school een tasje met
de benodigdheden voor een gezellige startavond vanuit huis. Iedereen kan
zo op een ludieke manier kennis maken met de leerlingen en het team van De
Meeuwenberg.
Wil je ons nog helpen? Heb je ervaring als cameraman/vrouw? Dan kunnen we jou nog
goed gebruiken! Stuur een mail naar ocmeeuwenberg@gmail.com dan hoor je meer.
Groeten, namens de oudercommissie, Liesbeth Crum

Kwink
Als ouder wilt u graag weten wat uw kind op school
doet. Ook als het gaat om alles wat uw kind leert op
het gebied van sociale en emotionele vaardigheden.
Wij gebruiken daar de lesmethode Kwink voor. Het
lesmateriaal van Kwink is bedoeld voor de hele
school, verdeeld in onder-, midden- en bovenbouw.
Met behulp van Kwink leert uw kind belangrijke
lessen voor het leven. Het oefent hiermee zijn
sociaal-emotionele vaardigheden. Daarvoor is een
veilige groep van belang. Een groep waarin kinderen ‘zichzelf kunnen zijn en de ander
zien’.
De eerste weken van het schooljaar staan in het teken van groepsvorming; elkaar leren
kennen en hoe worden wij met elkaar een fijne groep. We noemen die periode ‘de
Gouden Weken’, omdat we daarin de belangrijkste basis leggen voor een gezellige,
sociaal veilige groep. De kinderen leren elkaar (nog) beter kennen, begrijpen de regels
en afspraken en kunnen zich daar ook aan houden, komen voor elkaar op en leren op
een positieve manier met elkaar communiceren. Kwink geeft ons hier mooie richtlijnen
voor en suggesties voor spel- en gespreksvormen.
Het is fijn om als ouders en school samen te werken aan de sociale en emotionele
vaardigheden van uw kind(eren). Daarom zullen wij u vier keer per jaar een
‘koelkastposter’ toesturen. Deze poster maakt inzichtelijk waar wij op school met de
kinderen aan werken. Daarnaast biedt het u als ouders een aantal opdrachten en
gesprekvragen waar u thuis mee aan de slag kunt gaan. De eerste koelkastposter vindt u
als bijlage bij deze nieuwsbrief. Wilt u meer weten of verder lezen, kijk gerust eens op de
website www.kwinkopschool.nl.
Parro
Afgelopen maandag hebben alle ouders/verzorgers een uitnodiging
ontvangen voor de Parro. We zien dat ongeveer 95% van de
ouders/verzorgers is gekoppeld aan de app. Helemaal super! Het is ons
streven dat alle ouders zich koppelen aan Parro.
Parro geeft een inkijkje in belevenissen van de groep, maar is ook een
prachtig instrument voor soepele communicatie met de leerkrachten.
Helemaal in deze tijd van ‘social distancing’. Het is dus van belang, dat alle ouders zich
aanmelden voor de app. Mocht het aanmelden niet lukken, neem dan even contact op
met de leerkracht.
We zien dat er bij sommige gezinnen maar één ouder/verzorger zich heeft aangemeld,
omdat er maar één emailadres bij ons bekend is. Mocht u een emailadres van de andere
ouder/verzorger willen toevoegen, zoek dan a.u.b. even contact met de leerkracht.
Ouderportaal
Via het ouderportaal kunt u inloggen in de leerlingenadministratie
ParnasSys. Hier vindt u bijvoorbeeld de persoonsgegevens zoals
bekend op school. U kunt inloggen in het ouderportaal met
dezelfde inloggegevens als PARRO. Alle mutaties komen eerst bij
de directie terecht. Het kan dus even duren, voordat u de aanpassingen in de
persoonsgegevens terugziet in het ouderportaal.
De link naar het ouderportaal: ouders.parnassys.net

Ouderbijdrage
Vanaf dit schooljaar wordt de vrijwillige ouderbijdrage per schooljaar geïnd
(2020/2021). Het bedrag van de vrijwillige bijdrage bedraagt € 20,- per
schooljaar per kind. Voor instromende kinderen vanaf 1 januari 2021 wordt
een vrijwillige bijdrage van € 10,- gevraagd. De bijdrage zal vanaf dit
schooljaar via een betaalverzoek betaald kunnen worden. Dit betaalverzoek ontvangt u
begin september per mail.
Privacy voorkeuren
Elk schooljaar kunt u de privacy voorkeuren voor uw kind(eren) aanpassen.
Dat doet u in de Parro. Het aanpassen van de voorkeuren kan t/m 02-092020. U geeft toestemming, tenzij u de voorkeuren voor bovengenoemde
datum wijzigt. Wilt u de privacy voorkeuren bekijken en desgewenst
aanpassen? Kijk bij ‘instellingen’ -> ‘privacy voorkeuren’.
Opfrisser….jaarplan schooljaar 2020-2021
In één van de laatste nieuwsbrieven van vorig schooljaar hebben wij onze speerpunten
voor het schooljaar 2020-2021 met plezier met u gedeeld. Hierbij nogmaals een
opsomming van onze ambities van dit schooljaar:
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

Teamscholing: ‘Met Sprongen Vooruit’.
Leerlijnen Parnassys in groep 1-2.
Programma van eisen ‘nieuwbouw Meeuwenberg’ met daarbij een passende
huisstijl voor onze nieuwe school.
Verdere implementatie chromebooks.
Op weg naar een ‘nieuw’ rapport.
Opstellen van nieuwe schoolnormen
Pilot ‘werken in werkgroepen’.

Het jaarplan wordt binnenkort gepubliceerd op onze website. Neem gerust een kijkje!
Informatieavonden
De informatieavonden van dit schooljaar gaan helaas niet door. Althans, niet in de
fysieke vorm. Wel verstrekken de leerkrachten in de week van de informatieavonden de
belangrijkste informatie voor dit schooljaar. In de week van de informatieavonden
ontvangt u op papier de belangrijkste informatie voor dit schooljaar en delen de
leerkrachten in de Parro verschillende filmpjes om het e.e.a. nader toe te lichten. Ook
stellen zij zich in de Parro, op geheel eigen wijze, aan u voor.
Babynieuws!!
Fynn
Gisteren is het zoontje van juf Alice geboren: Finn! Finn en zijn moeder
maken het goed. Juf Alice en familie…….van harte gefeliciteerd!!!!!!

Jack
Nog meer babynieuws
. Deze week is ook juf Daisy trotse moeder
geworden van Jack. Juf Daisy en familie…ook jullie van harte gefeliciteerd!!

Hieperdepiep hoera!!!
De komende weken vieren de volgende ‘Meeuwenbergers’ hun verjaardag. Alvast van
harte gefeliciteerd met jullie verjaardag! Maak er een mooie dag van.
Sepp (7 jaar)
Mert (9 jaar)
Samantha (10 jaar)
Job (6 jaar)
Evelyn (8 jaar)
Juf Laura

Joey (6 jaar)
Joab (5 jaar)
Juf Carla
Joris (7 jaar)
Cas (8 jaar)
Jort (8 jaar)

Thije (6 jaar)
Liana (7 jaar)
Isa (9 jaar)
Phileine (4 jaar)
Chloë (9 jaar)
Lieve (5 jaar)

Welkom!
Een bijzonder welkom voor een aantal ‘nieuwe’ instromers die wij in de
kleutergroepen mochten/mogen verwelkomen!! Dit zijn: Phileine, Joep,
Jurre, Liz, Luc, Noud, Teun, Sjors, Sky, Julita en Riff. Wij wensen jullie heel veel succes
en vooral heel plezier ‘op de Meeuwenberg’.
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