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Beste ouders en verzorgers,
Hierbij alweer de 5e nieuwsbrief van dit schooljaar. In deze nieuwsbrief onder andere
meer informatie over de Sint- en Kerstvieringen van de Meeuwenberg. Ondanks alle
beperkingen door Corona gaan de vieringen in aangepaste vorm door. Helaas moeten we
dat dit schooljaar zonder ouders of andere belangstellenden doen.
Ook in deze nieuwsbrief een terugkoppeling van de Parro-enquête uit de vorige
nieuwsbrief. We hebben veel reacties van jullie ontvangen. Dank daarvoor!!
Een hartelijke groet, mede namens het team,
Krijn van Dijk
Verkeerssituatie rondom school
Wij horen dat de verkeerssituatie rondom de school regelmatig als onveilig
wordt ervaren. Wij doen daarom een dringend verzoek aan iedereen om zich
aan de regels te houden en ervoor te zorgen dat er geen onveilige situaties
ontstaan. Afspraken die gelden:
•
•
•
•

•
•
•

Beperk het autoverkeer zoveel mogelijk. Kom te voet of met de fiets.
Parkeer uw auto alleen daar waar het toegestaan.
Laat opritten vrij, ook al staat u er maar even.
We zien dat ouders en verzorgers zich zoveel mogelijk verspreiden over het
kerkplein en de stoep om zo afstand te kunnen houden. Dat is goed om te zien!
Wij hebben het nadrukkelijke verzoek om de kruising van de Ausemsstraat en de
Rijnstraat (waar het bankje staat) vrij te houden. Dan hebben de brigadiers
voldoende zicht op het verkeer dat uit de Ausemsstraat komt.
Rijd stapvoets tijdens breng- en ophaalmomenten.
Houd de verkeersdoorgang open door bijvoorbeeld niet te parkeren, maar uw
kind(eren) alleen even af te zetten en gelijk weer door te rijden. Dat geldt ook
voor de in- en uitgangen van het kerkplein.
Zorg dat u geen haast heeft, zodat u kunt wachten wanneer een situatie daarom
vraagt.

Overblijfouders
Vandaag heeft u een brief namens de overblijfouders ontvangen. Zij
zijn op zoek naar versterking. Als u, of iemand die u kent, interesse
heeft, vult u dan het formulier in? Graag voor 4 december
retourneren bij de groepsleerkracht. De overblijfcommissie neemt
vervolgens contact met u op.

Sint
Sinterklaas is met zijn pieten weer in Nederland aangekomen. Vorige
week woensdag bracht piet Marcello ons al een bezoekje. Hij bracht
een cadeautje namens Sinterklaas. Wat was dat een leuke
verrassing! Afgelopen dinsdag troffen de kinderen een cadeautje aan
in hun schoen!
Op vrijdag 4 december verwelkomen wij Sint en Piet op school. Dit verloopt door de
coronamaatregelen anders dan andere jaren. Sint en Piet komen niet naar ons
schoolgebouw, maar de kinderen gaan op audiëntie. Sint en Piet logeren namelijk in de
buurt.
Het is niet mogelijk dat ouders, broertjes en zusjes blijven wachten tot het ontvangst van
Sint en Piet. Wij hopen dat u dit begrijpt. Wij zullen u die dag in Parro met leuke foto’s en
video’s van de Sinterklaasviering plaatsen. Zo krijgt u toch nog wat mee van het feest!
Kerst
Binnen de protestantse kerk heeft Kerst elk jaar een thema. Dit jaar is
het thema: Geef licht – het goede leven met elkaar delen. ‘Geef licht!’
is dit schooljaar dan ook het thema van de kerstviering van De
Meeuwenberg.
De Kerstcommissie heeft een viering georganiseerd in samenwerking met de
oudercommissie. De viering vindt plaats op school, deels in de klassen en deels op het
plein. De viering is dit jaar álleen met de kinderen, het team en enkele OC-leden die ons
ondersteunen in de organisatie.
Wanneer:
Woensdag 16 december
Hoe laat:
- Van 16.00 u tot 17.30 u groep 1 t/m 4
- Van 18.30 u tot 20.00 u groep 5 t/m 8
(De kinderen krijgen op school een klein hapje en een drankje aangeboden. Géén diner.
Na of voorafgaand aan de viering kunnen de kinderen thuis dus lekker mee-eten.)
Waar:
Op school, in de klas en een beetje op het plein.
Inhoud:
- Beeldende opdracht in de klas met als thema: ‘Geef licht!’.
- Bezoek kerststal op het plein. Daar wordt het kerstverhaal verteld.
- Drankje en versnapering op het plein (na het bezoek aan de stal) en in de klas (tijdens
het maken van de beeldende opdracht).
De kinderen ontvangen in de week voorafgaand aan de viering een speciale uitnodiging
met nog meer informatie.
Warme kleding
De dagen worden steeds kouder. Gedurende de dag ventileren wij onze
lokalen zo goed mogelijk. Daardoor is het op sommige momenten best
wel fris in de klassen. Wilt u uw kind lekker warm aankleden? Een
extra vestje of een sjaal meegeven in de tas is uiteraard ook mogelijk.

Boerenkoolmaaltijd
De boerenkoolmaaltijd is een mooie traditie bij de Meeuwenberg. Een
gezellige afsluiter van het kalenderjaar. Heel wat vaders, moeders, opa’s
en oma’s zijn de laatste vrijdagochtend voor de Kerstvakantie druk in de
weer met het koken van een overheerlijke pan met boerenkool.
U voelt het al aankomen…in verband met de coronamaatregelen vraagt ook
de afsluitende boerenkoolmaaltijd een andere organisatie. We hebben alle registers
opgetrokken om een enerverend jaar toch gezellig met elkaar af te sluiten. We hebben
goed nieuws! Dat is gelukt!
U hoeft dit jaar niet zelf de boerenkool te koken. ‘Via via’ zijn we in contact gekomen met
een restaurant. Zij koken voor onze jongens en meisjes de boerenkool (met worst!) en
bezorgen de pannen. De pannen brengen we zelf naar de klassen en de leerkrachten
verdelen de boerenkool over de bordjes. ’s Middags worden alle pannen weer opgehaald
door het restaurant.
We hebben een anonieme sponsor bereid gevonden om de kosten op zich te nemen.
Daar zijn we ontzettend dankbaar voor! De kinderen hoeven die dag alleen wat te
drinken mee te nemen en een lege maag! Borden en bestek zijn bij de bezorging
inbegrepen.
O ja, nog even dit: wilt u uw kind die dag een lunchpakketje meegeven als hij of zij echt
niet van de boerenkool wil proeven of een speciaal dieet heeft? Graag vooraf even
doorgeven aan de groepsleerkracht.
Alle kinderen blijven die dag over en zijn om 13:00 uur uit. De jongste kinderen, groep
1 en 2, zijn 5 minuten eerder uit.
Parro
We maken sinds begin dit schooljaar gebruik van Parro. Intern hebben we het gebruik
geëvalueerd en we hebben u bevraagd middels een vragenlijst. Dank voor jullie input! De
volgende punten komen uit de team- en ouderevaluatie naar voren:
Positieve punten:
Team
- gebruiksvriendelijk;
- handige functies (agenda, activiteit,
gespreksplanner);
- stabiel;
- laagdrempelig contact met
ouders/verzorgers;
Ouders
- gebruiksgemak;
- meer betrokkenheid bij school (79%);
- privacy is gewaarborgd;
- snel en makkelijk contact.

Knelpunten:

- stroom aan berichten die niet altijd van
belang zijn;
- reageren op niet-werkdagen;
- verschil in kind- en privégesprek.

- informatie komt nu binnen via
verschillende kanalen (mail, Parro en
telefonisch);
- onduidelijkheid over ziekmelden via
Parro of telefonisch

Uiteindelijk hebben we met het team de volgende besluiten genomen. De besluiten delen
wij nu in de nieuwsbrief en worden opgenomen in de schoolgids.
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Klasgebonden zaken (praktisch en informeel) worden gedeeld in Parro.
Informele en praktische leerlingzaken worden gedeeld in de chatfunctie van
Parro.
Memo’s en nieuwsbrieven vanuit de directie worden verspreid per mail.
Inhoudelijke leerlingzaken worden gedeeld per mail.
Leerkrachten delen ca. 1 á 2 berichten per week in de app.
Collega’s reageren in de regel alleen op hun werkdagen op de berichten van
ouders.
Ziekmelden kan via Parro.
Verlof aanvragen kan alleen via het daarvoor bestemde formulier. Dit formulier is
verkrijgbaar bij de directie.
Aan het begin van het schooljaar starten de collega’s met alle ouders een
‘kindgesprek’ voor berichten die relevant zijn voor beide leerkrachten.
Toekomstige ouders in het betreffende leerjaar ontvangen, zodra de kinderen zijn
aangemeld, een uitnodiging voor Parro.

Wat verwachten wij van ouder(s) en/of verzorger(s):
‘Parro is een veilig, afgesloten platform. Alleen ouders die toestemming hebben gekregen
van de school kunnen in deze omgeving. Alle rechten van tekst en beeld liggen bij de
organisatie. In de beveiligde omgeving van Parro gaan wij zorgvuldig met deze
informatie om. Wij verwachten van ouders en verzorgers dat de informatie binnen de
afgesloten omgeving van Parro blijft en deze niet door u gedeeld wordt op andere sociale
media.
Wanneer u de leerkracht een bericht stuurt via Parro, dan mag u ervan uitgaan dat u een
reactie ontvangt. We vragen u er rekening mee te houden dat deze reactie niet direct op
uw bericht volgt. Wij werken met parttimers die op hun vrije dagen geen berichten lezen
en/of beantwoorden. Het weekend is voor de leerkrachten vrije tijd, ook dan kunt u geen
reactie verwachten.
Ook het dringende verzoek aan u om alleen in uitzonderlijke of praktische gevallen
de leerkrachten een bericht te sturen. Voor inhoudelijk zaken maken wij graag een
afspraak. Op deze wijze kunnen de leerkrachten de ‘berichtenstroom’ overzien. De chat
met leerkracht is laagdrempelig. De valkuil van deze chatfunctie is een nodeloze stroom
aan berichten. Daarvoor willen wij waken.
Wanneer het om een situatie gaat waarbij een directe reactie van de leerkracht of
directie nodig is, dan willen we u vragen om telefonisch contact op te nemen.’
Formatie
Het verlof van juf Alice zit er bijna op. Zij staat te popelen om
weer te beginnen. Na de kerstvakantie keert zij terug als
leerkracht van groep 8. Welkom terug, juf Alice!
Juf Afra heeft juf Alice vervangen in groep 8. Dat bleek een schot
in de roos. Juf Afra heeft de vervanging voortreffelijk ingevuld.
Petje af voor haar!
Gelukkig hebben we goed nieuws: Juf Afra blijft verbonden aan onze school! De
leerlingenaantallen in de groepen 1-2 lopen na de kerstvakantie op. Juf Afra wordt op
dinsdag en donderdag extra ingezet in deze groepen. Alle groepen 1-2 (en deels ook
groep 3) profiteren van de extra handen van juf Afra. Zij gaat voornamelijk met groepen
kinderen aan het werk in het speel-leerlokaal. Daarvoor is een planning gemaakt.
Ook voor de kinderen in groep 5 verandert er wat na de kerstvakantie. Op woensdag
neemt juf Afra de lesgevende taken van juf Carla over. Juf Carla kan zich de rest van het
schooljaar dan richten op haar IB-taken.
In de week voor de kerstvakantie staan we in de groepen 8 en 5 stil bij het ‘afscheid’ van
juf Afra en juf Carla.

Welkom!
Een bijzonder welkom voor Eline! Wij mogen haar in één van onze
kleutergroepen verwelkomen!! Eline, 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.
Olivier (5 jaar)
Isabel ( 7 jaar)
Esma (5 jaar)
Annabel (10 jaar)
Tanisha (12 jaar)

026 4742915

juf Aliejan
Marit (6 jaar)
Bart (11 jaar)

Datum:
4 december
16 december
18 december
18 december

Ella (5 jaar)
juf Janneke
Renske (6 jaar)
juf Alice

Activiteit:
Sinterklaasviering
Kerstviering
Boerenkoolmaaltijd (alle kinderen om 13:00u uit)
Nieuwsbrief 6

