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De startavond
Ik kijk terug op een geslaagde startavond@home. De
Meeuwenbergfilm was een prachtig alternatief voor het ‘missen’ van
de startavond zoals we die gewend zijn bij de Meeuwenberg. Ik
hoop dat jullie hebben genoten van de film en het optreden van de
kinderen en de juffen. Aan de ‘stroom’ van reacties in mijn mailbox te zien, is de film in
goede aarde gevallen! De familie Van Dijk, zie foto, heeft met veel plezier (en een beetje
jaloezie) naar de film gekeken. Op naar een mooi en gezond schooljaar!
Een hartelijke groet,
Krijn van Dijk
Nieuwbouw
Op 1 september was de eerste bijeenkomst van de
ontwikkelvisie ‘Driel Zuidoost’. Op deze locatie wordt in de
toekomst onze nieuwe school gebouwd.
Urban Jazz is een bureau dat gespecialiseerd is in het
componeren van nieuwe stedelijke en landschappelijke ruimten.
Zij richten zich op ontwerp, advies en projectbegeleiding in de stedenbouwkunde en
landschapsarchitectuur. Zij leiden de ontwikkelvisie van Driel Zuidoost.
Op 1 september presenteerden zij hun inventarisatie en eerste analyse. De PowerPoint is
opgenomen als bijlage bij de nieuwsbrief. Dit ter informatie en inspiratie!
Het streven is dat in februari 2021 de ontwikkelvisie wordt vastgesteld in de
gemeenteraad.
Schoolfotograaf
Foto Koch komt volgende week dinsdag, 22 september, weer onze
jaarlijkse schoolfoto’s maken. De foto’s worden, onder schooltijd,
gemaakt in “Ons Gebouw”. Naast de portretfoto’s, zullen er ook
groepsfoto’s en familiefoto’s gemaakt worden. Door de Coronavoorschriften mag de schoolfotograaf alleen familiefoto’s maken van de schoolgaande
kinderen.
Na ongeveer twee weken ontvangt uw kind het inlogkaartje van de leerkracht. Op de
inlogkaart vindt u een uniek inlognummer en wachtwoord. Met deze gegevens logt u
thuis in op www.fotokoch.nl. Er staat een leuke actie voor u klaar: wanneer u binnen 10
dagen bestelt, ontvangt u van Foto Koch de groepsfoto gratis! U hoeft niet per se
meerdere foto’s te bestellen.

U kunt eenvoudig betalen middels IDeal, factuur, acceptgiro of creditcard. Als u wilt kunt
u zelf de inloggegevens doorsturen naar familieleden, zodat zij zelf een bestelling kunnen
plaatsen op de site.
Foto Koch heeft het assortiment uitgebreid met nieuwe achtergronden, waar u een mooie
keuze uit kunt maken. De fotografen weten hoe het werkt: zij klikken op het juiste
moment, waardoor er spontane en afwisselende foto’s gemaakt worden.
U kiest vervolgens zelf de foto’s met een achtergrond naar keuze!
T I P van de schoolfotograaf: als uw kind kleurrijke kleding draagt, komt de foto beter
tot zijn recht. Vermijd daarbij fluorescerende kleding.
Studiedag
Op donderdag 24 september is er een studiedag. De kinderen zijn dan
vrij. Waarschijnlijk hebt u dit al genoteerd: maar een
geheugensteuntje is altijd fijn!
We maken op deze studiedag een start met het werken in
werkgroepen. Dit schooljaar werken we met zeven werkgroepen:
gedrag, nieuwbouw, cultuur, begaafdheid, ict, rekenen en een werkgroep ‘een nieuw
rapport’. In elke werkgroep zitten 2 tot 4 leerkrachten die zich bezighouden met- en
sturing geven aan de doelen vanuit het jaarplan, passend bij het onderwerp.
Verder gaan we deze dag aan de slag met de verdere implementatie van het ICT-beleid.
Begin vorig schooljaar zijn we gemigreerd naar het ‘zorgeloos’ werken in de cloud en
naar een nieuwe gebruikersomgeving voor team en kinderen. Ook zijn toen de eerste
chromebooks de school binnengerold. De inzet van de chromebooks gaan we evalueren
en we zetten een nieuwe stip op de horizon. Welke mogelijkheden biedt de inzet van
chromebooks ons nog meer en welke keuzes maken wij hierin? Nu en in de toekomst.
Meer muziek in de klas!
Muziek draagt op een unieke manier bij aan de
ontwikkeling van kinderen. Wetenschappelijk
onderzoek toont dat keer op keer aan. Muziek
bevordert bijvoorbeeld de sociaal-emotionele
ontwikkeling en de ontwikkeling van het brein.
Daarom is muziekonderwijs op de basisschool
zo belangrijk. Om die reden doen wij dit jaar
met veel plezier mee aan dit project! De eerste
lessen van meester Georgios en juf Jenny zijn
deze week gestart! Alle groepen krijgen om de
week een muziekles.
Stagiaires
Volgende week verwelkomen wij een aantal stagiaires. Maandag start Boyd Stukker als
student ALO bij juf Geke. Vanuit de PABO verwelkomen wij Naomi de Groot in groep 5,
Maartje van Deelen in groep 7 en Merel van den Houten in groep 1/2. Wij wensen hen
een leerzame en een fijne stageperiode bij de Meeuwenberg!
Oud papier
We hebben al verschillende opgaveformulieren retour gekregen. Dank daarvoor! Eind
volgende week maken we de planning. Jullie kunnen je nog opgeven tot donderdag 24
september. Dus, sterke vaders, moeders, broers, zussen, opa’s en oma’s…..geef je op
voor aanstaande donderdag 😊!!

Kinderboekenweek 2020
Tijdens de Kinderboekenweek 2020 gaan we terug in de tijd. Boeken
brengen geschiedenis tot leven, waardoor de wereld van vroeger
tastbaar wordt. Lees spannende verhalen over ridders, verplaats je in
oorlogstijd of kom van alles te weten over de Oudheid. Je hebt geen
tijdmachine nodig om andere tijden te ontdekken. Verken werelden uit
het verleden door het lezen van boeken!
Op 30 september wordt de Kinderboekenweek bij de Meeuwenberg
feestelijk geopend. Dit doen we op een leuke manier in de klas. Om de opening extra
feestelijk te maken, mag uw kind verkleed naar school. Het liefst verkleed in het thema
“En Toen…”
Schoolbieb
Spaart u mee voor de schoolbieb? Tijdens de
Kinderboekenweek organiseert Bruna de actie:
‘Sparen voor je schoolbieb’. Wij willen graag het
(voor)lezen van kinderboeken stimuleren en zouden
het leuk vinden om samen met u en de kinderen onze
schoolbibliotheek uit te breiden.
Hoe werkt het bij Bruna?
• U koopt van 30 september t/m 11 oktober 2020 één (of meerdere) kinderboek(en) bij
uw lokale Bruna-winkel en levert de kassabon vóór 15 november 2020 in op school.
• Wij leveren de kassabonnen in bij een Bruna-winkel.
• Bruna telt de kassabonbedragen na inlevering bij elkaar op we ontvangen een
waardebon.
• We mogen t/m 16 december 2020 voor 20% van het totale kassabonbedrag nieuwe
leesboeken uitzoeken in een Bruna-winkel.
Welkom!
Een bijzonder welkom voor Thymo die wij in één van onze kleutergroepen
mogen verwelkomen!! Thymo en ouders, wij wensen jullie heel veel
succes en vooral veel plezier ‘op de Meeuwenberg’.
Hieperdepiep hoera!!!
De komende weken vieren de volgende ‘Meeuwenbergers’ hun verjaardag. Alvast van
harte gefeliciteerd met jullie verjaardag! Maak er een mooie dag van.
Luuk (7 jaar)
Elin (10 jaar)
Jet (6 jaar)
Luuk (9 jaar)
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Fenne (11 jaar)
Fabienne (12 jaar)
Nathan (5 jaar)
Chloë (6 jaar)
Senne (5 jaar)

Datum:
21 september
22 september
24 september
30 september
5 oktober
9 oktober

Fien (7 jaar)
Forian (6 jaar)
Matthew (11 jaar)
Ryan (11 jaar)

Activiteit:
Start nationale sportweek.
Schoolfotograaf.
Studiedag, alle kinderen vrij.
Start kinderboekenweek. Kinderen verkleed naar
school.
Dag van de leraar.
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