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De Dag van de Leraar
Afgelopen maandag stonden we stil bij ‘de dag van de leraar’.
Onze leerkrachten zijn door het bestuur, directie en door vele
kinderen en ouders in het zonnetje gezet.
En terecht. Het is ‘niet gewoon wat leraren doen, maar
buitengewoon’ kopte Linda Akkermans afgelopen maandag in haar
column in het AD. Mijns inziens een treffende kop.
Zeker in deze coronacrisis komt er veel op onze leerkrachten af.
Ondanks alle onzekerheid, staan zij elke dag opgewekt voor de
klas, bieden leerstof op maat aan en hebben oog voor élk kind.
Tegenwoordig komen daar de coronaprotocollen nog bij en zijn er
zorgen over collega’s met corona gerelateerde klachten en
bekruipt hen een schuldgevoel als ze zelf verkouden zijn. Het laatste wat ze willen is dat
onze jongens en meisjes niet naar school kunnen, omdat er bijvoorbeeld geen
vervanging is.
Toch staan ze er elke dag weer, onze toppers. Gewoon, omdat zij vinden dat kinderen
goed onderwijs verdienen! Omdat zij hart hebben voor hét vak!
Hulde voor onze leerkrachten!
Een hartelijke groet,
Krijn van Dijk
Inschrijven broertjes en zusjes bij de Meeuwenberg
Op dit moment tellen wij de inschrijvingen van alle kinderen, die tussen
1 oktober 2020 en 1 oktober 2023 vier jaar worden. Veel van deze
kinderen zijn al aangemeld. Als uw zoontje of dochtertje in deze
periode vier wordt en u heeft uw kind nog niet aangemeld, wilt u dit
dan zo spoedig mogelijk doen? Wij hebben deze gegevens nodig voor
onze prognoses voor de komende jaren. Het aanmeldformulier voor
broertjes en/of zusjes is verkrijgbaar bij de directie.
Oud papier-lopers
Wij kunnen u mededelen dat we wederom meer dan
voldoende aanmeldingen hebben binnengekregen. De
planning is inmiddels gemaakt en gedeeld met de ouders.
Vrijwilligers, (alvast) bedankt voor jullie inzet!!

Kinderboekenweek 2020
Vorige week is de kinderboekenweek feestelijk geopend in de klassen. Een kleine
impressie van de mooie activiteiten in verschillende groepen.

Stagiaires
Dit schooljaar verwelkomen wij naast juf Lynn en juf Saskia (stagiaires
onderwijsassistent in groep 3 en 1-2) nog PABO-stagiaires en één stagiaire van de ALO.
Zij stellen zich graag even aan u voor.
Meester Boyd (stagiair ALO)
Mijn naam is Boyd Stukker en ik kom het aankomende half jaar
stage lopen bij de gymlessen. Ik ben 21 jaar en heb afgelopen jaar
het CIOS afgerond. Daarin heb ik al heel wat ervaringen opgedaan
in het geven en verzorgen van een gymles. Dit schooljaar ben ik
begonnen op de ALO-deeltijd (Academie voor lichamelijke
opvoeding) van de HAN. Ik kom zelf uit Arnhem en hockey in heren 1 bij HCM. Ook ben
ik daar werkzaam als trainingscoördinator en trainer/coach. Ik heb er erg veel zin in om
de kinderen te leren kennen en gymles te geven.
Juf Maartje (stagiair PABO)
Hallo, ik ben Maartje van Deelen. Ik ben 21 jaar en ik kom uit het mooie
Renkum. Ik ben een eerstejaars pabo studente aan de CHE in Ede,
hiervoor heb ik de opleiding onderwijsassistent gedaan. In het weekend
ben ik te vinden in het bos, waar ik samen met anderen opkomsten
organiseer van de scouting ‘Emmagroep’ in Renkum.
Ik loop op dit moment stage in groep 7. Later dit jaar zal ik switchen
naar groep 4. Ik heb het erg naar mijn zin op de Meeuwenberg en ik kijk
uit naar de rest van het jaar!

Juf Merel (stagiair PABO)
Mijn naam is Merel Petersen. Ik ben getrouwd met Jordy en wij
wonen in Arnhem-Zuid. Sinds een aantal weken loop ik stage in
groep 1/2A. Ik vind het nu al reuze gezellig om bij de kinderen in de
klas te zijn. Het komende half jaar zullen jullie mij elke maandag en
vrijdag op school zien. Het tweede half jaar ga ik stagelopen in groep
6. Ik studeer pabo aan de Christelijke Hogeschool Ede. Dit is mijn
eerste jaar. Naast school, sta ik graag in de keuken om een lekkere
taart te bakken. Ook houd ik erg van lezen en spelletjes doen. Ik
hoop er met de kinderen een gezellige en leerzame tijd van te
maken! Tot Snel!
Schoolfoto’s
De kinderen, groepen en collega’s zijn
weer prachtig vastgelegd. Vandaag
komend de pakketjes mee naar huis.
Kijkt u even in de tas?

Corona-update
Zoals u in het nieuws heeft gehoord, blijft de situatie
rondom corona zorgwekkend. Het najaar heeft zijn intrede gedaan
en ook op onze school hebben wij de eerste verkouden leerkrachten
gehad. Tot nu toe is het steeds gelukt om vervanging te vinden of
de afwezigheid van een zieke collega intern op te lossen.
Er kunnen zich echter ook situaties voordoen, waarbij het niet mogelijk is om
vervanging te krijgen. Dit heeft mogelijk ook gevolgen voor u als
ouder(s)/verzorger(s). Wij vinden het belangrijk om u hiervan op de hoogte te brengen.
We werken aan een ‘stappenplan bij ziekte/quarantaine leerkracht’. Mocht een dergelijke
situatie zich op onze school voordoen, dan zijn we in ieder geval allemaal voorbereid!
Afwezigheid leerlingen
Kinderen tot en met 13 jaar mogen met (milde) verkoudheidsklachten weer naar school.
Door de aanpassing van deze maatregel zien wij nu weer goed gevulde klassen bij de

Meeuwenberg. Slechts een enkeling blijft thuis. De focus ligt gelukkig weer bij het fysieke
onderwijs op school.
Wél kunnen kinderen bij kortdurende afwezigheid inloggen bij de verschillende
programma’s en aan het werk. De kinderen hebben de inlogcodes voor deze
programma’s meegekregen.
Moet uw kind(eren) door omstandigheden langdurig thuisblijven, zoek dan a.u.b.
contact met de leerkracht. Zij leveren dan, indien mogelijk, maatwerk qua leerstof.
10-minutengesprekken
Eind oktober/begin november staan de 10-minuten
gesprekken gepland. We hebben i.v.m. de
coronamaatregelen twee scenario’s uitgewerkt. In het
gunstigste geval, vinden de gesprekken fysiek plaats op
school. Wel is de organisatie rondom de gesprekken
aangepast.
Ook hebben we een plan B uitgewerkt. In plan B voeren we de gesprekken via Google
Meet. Het streven is, mits de situatie dat toelaat, om volgende week vrijdag een
beslissing te nemen en u te informeren.
Wat we nu al wel kunnen mededelen is dat de gesplande avonden (29-10 en 02-11)
vervallen. We kiezen deze ronde voor een ‘gespreksweek’. De gesprekken vinden plaats
in week 45. Leerkrachten bepalen zelf de gespreksmomenten. Zo kunnen wij, bij fysieke
gesprekken, de toeloop van ouders maximaal spreiden.
In week 44 kunt u zich inschrijven via Parro.
Welkom!
Een bijzonder welkom voor Sverre, die wij in één van onze kleutergroepen
mogen verwelkomen!! Sverre, wij wensen je 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.
Madelijn (9 jaar)
Lizzy (6 jaar)
Sietse (11 jaar)
Lynn (9 jaar)

026 4742915

juf Bernice
Stein (7 jaar)
Melek (7 jaar)
Fleur (7 jaar)
Luuk (8 jaar)

Datum:
Week 43
Week 44
Week 45
6 november
9 november

Jace (6 jaar)
Lynn (5 jaar)
Daley (5 jaar)
juf Chantal

Activiteit:
Herfstvakantie
Inschrijven 10-minutengesprekken
10-minutengesprekken
Nieuwsbrief 4
Studiedag 2, alle kinderen vrij

Informatieavond
Eerste Heilige Communie 2021

Als uw kind dit jaar in groep 4 zit, mag hij of zij de Eerste Heilige Communie
doen. Het duurt nog even voor het zover is, maar er moet ook nog veel gedaan
worden. De werkgroep Eerste Heilige Communie van de parochie H. Maria
Magdalena regelt veel zaken om u te helpen bij de voorbereiding op de Eerste
Heilige Communie van uw kind.

Voor alle ouders die erover denken hun kind de Communie te laten doen, is er
een informatieavond. Ook ouders die nog niet zeker weten of ze hun kind de
Communie willen laten doen, zijn van harte welkom.

Deze avond vindt plaats op dinsdag 10 november 2020 om 20.00 uur in
ontmoetingscentrum ‘De Hoeksteen’ aan de Pr. Irenestraat 58 te Elst. Deze
avond krijgt u informatie over de gang van zaken rond de voorbereiding van de
Eerste Heilige Communie, ouder- en kinderavonden, belangrijke overige data,
het communieproject en de werkgroep die dit voorbereidt.

Verder doen wij dan een beroep op uw medewerking/hulp bij het voorbereiden
en organiseren van de diverse activiteiten, want de werkgroep wil de Communie
van uw kind graag samen met u voorbereiden en vieren.

U kunt zich voor deze infomatieavond opgeven bij het secretariaat van de
parochie. Als u deze avond verhinderd bent, maar u denkt erover uw kind de
Communie te laten doen, geef dit dan ook door aan het secretariaat van de
parochie, telefoonnummer 0481-451371 (keuze1) of via de mail
secretariaat@rkparochiemariamagdalena.nl. U ontvangt dan een
informatieboekje met een inschrijfformulier.

