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Beste ouder(s) en/of verzorger(s),
Deze week stond in het teken van de spreekweek. In alle klassen zijn de
oudergesprekken gevoerd. Dit keer via ‘Google-Meet’. Over het algemeen heb ik goede
berichten ontvangen over de functionaliteit van GoogleMeet. Dat is fijn! Het is en blijft
soms ‘behelpen’ in deze bijzondere tijd.
Bijgaand bij deze nieuwsbrief treft u onder andere een update van het coronaprotocol
van onze school aan. Wilt u het protocol goed doornemen en delen met de verzorger die
de kinderen van school ophaalt of naar school brengt?
Tot slot nog een leuk nieuwtje: Mijn vrouw en ik verwachten eind mei, begin juni ons 3 e
kindje! Daar kijken we erg naar uit met ons gezin!!
Een hartelijke groet, mede namens het team,
Krijn van Dijk
Studiedag
Aanstaande maandag heeft het team van de Meeuwenberg een
studiedag. Alle kinderen zijn vrij.
Wellicht leuk voor u als ouders om te weten: we krijgen, als team,
in verschillende sessies, een ‘opfriscursus’ voor Kwink. Kwink is
onze methode voor de sociaal-emotionele ontwikkeling van onze
jongens en meisjes. Een medewerker van Kwink frist onze kennis op en praat ons bij
over de mogelijkheden die Kwink ons als school biedt.
Daarnaast gaan we een stip op de horizon zetten wat betreft hét rapport. In de toekomst
vervangen we het huidige rapport.
Registratie van bezoekers die langer dan 15 minuten in school verblijven
Vanaf vorige week houden we een gezondheidscheck/bezoekersregistratie
bij van alle bezoekers die 15 minuten of langer binnen zijn. Met
uitzondering van het team, stagiaires en overblijfmoeders.
Indien u, op afspraak, 15 minuten of langer op school bent, moet u een
formulier invullen bij de hoofdingang van de school. Wij bewaren de formulieren 2
weken. Mocht er iemand positief op Corona getest worden, dan kunnen we altijd
terugkijken wie we moeten informeren.

Sint en Kerst
Deze week was er weer overleg met het team en de Ouderraad over
de invulling van het Sinterklaasfeest en Kerst. Vanzelfsprekend willen
we beide vieringen graag zo feestelijk mogelijk, maar bovenal heel
verantwoord vieren. We houden dus rekening met de beperkingen vanwege corona en
bekijken wat er wel mogelijk is. Binnenkort hoort u hier mee over!
Herfst!
Een leuk berichtje uit groep 4. De herfst is weer
begonnen. Hierbij denken wij, in groep 4, aan
paddenstoelen. Paddenstoelen zijn schimmels. Om te zien
hoe schimmels zich ontwikkelen, zijn wij in de klas
champignons aan het kweken. Wij moeten de schimmels
ook verzorgen. Zij hebben namelijk goede aarde nodig.
Ook moeten wij de champignons dagelijks water geven. Alle kinderen hebben zelf een
bakje gekregen en moeten dan ook zelf voor de champignons zorgen. Wij zijn benieuwd
hoe onze champignons zullen groeien!
Parro
Sinds dit schooljaar werken wij met de applicatie Parro. We zijn nu een aantal weken
onderweg. Deze week wordt het gebruik van Parro intern geëvalueerd. Wij zijn ook
razend benieuwd naar jullie bevindingen. Willen jullie de vragenlijst in de onderstaande
link voor ons invullen? Het invullen duurt ca. 2 minuten. De resultaten en uitkomsten
delen wij met u in de volgende nieuwsbrief.
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=V_0aP5KoEUjrjQRawaICSvo8ahnXGtOlWJxBd-iMQBUQVEwUjRTTkE4RDcwSVI5TFhKR0pUMzROOC4u
Kwink
De herfstvakantie ligt alweer een poosje achter ons. We zijn
inmiddels gestart aan de tweede periode van dit schooljaar. De
kinderen hebben hopelijk hun draai gevonden in hun nieuwe groep.
Toch blijft het belangrijk om aandacht te besteden aan de sociaalemotionele ontwikkeling van de kinderen en aan het groepsproces.
Onderaan in deze nieuwsbrief vindt u de tweede Kwink
oudernieuws, met informatie over de inhoud van de lessen die we
de komende periode gaan geven.
In de bijlage bij deze nieuwsbrief vindt u ook de tweede koelkastposter. Deze biedt u de
mogelijkheid om thuis met uw kind verder te praten over waar wij op school aan
werken.

Verwijzingen naar het VO
In de praktische informatie presenteren wij de uitstroomniveaus naar het VO van het
afgelopen schooljaar. Na controle blijkt dat deze cijfers (deels) onjuist zijn opgenomen.
Hierbij de juiste cijfers!
Uitstroom PO naar VO schooljaar 2019-2020.
Aantal lln.

Niveau

%

1
1
2
3
4
1
2
1
0

VWO
HAVO/VWO
HAVO
MAVO/HAVO
MAVO
KADER-MAVO
KADER
BASIS-KADER
BASIS

7%
7%
13%
20%
26%
7%
13%
7%
0%

Welkom!
Een bijzonder welkom voor Daan en Benjamin! Wij mogen hen in één van
onze kleutergroepen verwelkomen!! Benjamin en Daan, 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.
Isabella (7 jaar)
Maaike (11 jaar)
Mariejo (11 jaar)
juf Fraukje
juf Rita
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Jesse (5 jaar)
Rosemarijn (9 jaar)
Bo (10 jaar)
juf Marieke
Daan (12 jaar)

Datum:
9 november
27 november

Noor (8 jaar)
Youri (8 jaar)
Mels (8 jaar)
Noud (8 jaar)

Activiteit:
Studiedag 2, alle kinderen vrij
Nieuwsbrief 5

Bewegen is leuk!

Beste ouder/verzorger,
Komt uw zoon of dochter enthousiast thuis van de gymlessen op school en
hangt hij of zij thuis in de gordijnen of in de speeltuin aan het duikelrek?
Dan is het een leuk idee om aan te sluiten bij de gym- of turnlessen van Luctor
et Emergo te Driel.
Op zaterdag draaien wij al ruim een jaar peutergym, maar sinds kort bieden wij
ook gymlessen voor kinderen van 4 tot en met 6 jaar en voor kinderen van 7
jaar en ouder. Daarnaast bieden wij op woensdag en vrijdag turnlessen aan.
Turnen voor 5 t/m 8 jaar
Turnen voor 9 jaar en ouder
Turnen voor 5 t/m 8 jaar
Peutergym 2 en 3 jaar
Gym 4 t/m 6 jaar
Gym 7 jaar en ouder

Woensdag van 16:00 t/m 17:30
Woensdag van 17:30 t/m 19:00
Vrijdag van 16:00 t/m 17:30
Zaterdag van 8:45 t/m 9:30
Zaterdag van 9:45 t/m 10:45
Zaterdag van 10:45 t/m 12:00

Wij sporten in de gymzaal van de Oldenburg te Driel en uw kind mag gratis 2
proeflessen meedraaien.
Interesse? Kijk op onze website www.gymluctoretemergo.nl voor meer
informatie en meld jouw kind aan voor een proefles.
Kinderen kunnen op elk moment in het jaar instromen, maar het kan zijn dat de
groepen vol zijn. Er wordt dan in overleg gekeken naar een oplossing.

