Vrijdag
18 december 2020

De Meeuwenberg
Rijnstraat 2
6665 CL Driel
026 4742915

37e jaargang
Nr. 6

directie@meeuwenberg.net
www.meeuwenberg.net

Beste ouders en verzorgers,
Ineens was het stil. Niet de kalme stilte van de kerstnacht, maar de
onverwachte stilte van de lege schoolgang en de pijnlijke stilte van
de lege straat en de oorverdovende stilte van het lege schoolplein.
Met één resoluut gebaar zijn we - voor de tweede keer dit jaar teruggeworpen op onszelf, op de eigen kring, op onze eigen
gedachten..
De verbijstering was voelbaar binnen de school. Bij de teamleden,
maar juist ook bij de kinderen. Desalniettemin is het afgelopen dinsdag gelukt om op een
fijne manier het jaar met elkaar af te sluiten. Ook hebben we deze week de tijd genomen
om ons gedegen voor te bereiden op het thuisonderwijs. Dat is gelukt!
Het is vakantie en de feestdagen staan voor de deur. We hopen dat iedereen, ondanks
alle beperkingen, toch fijne en gezellige feestdagen heeft. Misschien online, misschien in
een klein gezelschap of misschien alleen met het eigen gezin. Wij wensen jullie in ieder
geval via deze weg alvast fijne feestdagen en een goede vakantie. Er komt weer een
gekke tijd op ons af, maar wij hebben er alle vertrouwen in dat we er samen weer het
beste van gaan maken!
‘Samen’
Heeft nog nooit zoveel betekenis gehad als dit jaar.
Laten we de momenten dat we samen kúnnen zijn daarom koesteren.
Ik wens jullie heel veel ‘samen’ en gezondheid in het nieuwe jaar!
Fijne feestdagen en een gelukkig 2021!!

Een hartelijke groet, mede namens het team,
Krijn van Dijk

Sint en Kerst
Wij kijken terug op een geslaagde verjaardag van Sinterklaas! Het
bezoek van de Sint aan de Meeuwenberg was weer een gezellig feest
voor de kinderen. De kinderen van groep 1 t/m 4 zijn op audiëntie bij
de Sint geweest. De kinderen van groep 5 t/m 8 hebben weer
prachtige surprises voor elkaar gemaakt.
De Kerstviering stond al helemaal in de steigers. Helaas moesten we deze viering
annuleren door de sluiting van de scholen.
We willen de OC (en andere ouders die hun steentje hebben bijgedragen) hartelijke
bedanken voor hun inzet tijdens deze (bijna) vieringen!
Boerenkoolmaaltijd
Ook de boerenkoolmaaltijd werd geannuleerd door de sluiting van de scholen. Maar: ‘Wat
in het vat is, verzuurt niet’! Zodra de scholen weer opengaan, plannen we de
boerenkoolmaaltijd in: “Een nieuwjaarsmaaltijd” 😊!
Zwemonderwijs
In januari 2021 evalueren het zwemonderwijs. We zetten een vragenlijst uit
onder de ouders (groep 0 t/m 4) en het team.
Het zwemonderwijs is al jaren een begrip bij de Meeuwenberg. Naast alle
positieve aspecten van het zwemonderwijs, ervaren we ook knelpunten
rondom de organisatie en tijdsinvestering in het weekrooster. Om die reden evalueren
we het huidige aanbod van zwemonderwijs binnen de verschillende geledingen (team en
ouders). Ook peilen we in hoeverre er draagvlak is voor het continueren van het
zwemonderwijs.
In de tweede week van het nieuwe kalenderjaar ontvangen de ouders en verzorgers van
groep 0 t/m 4 een mail met daarin een link naar de vragenlijst. Ook het team ontvangt
een soortgelijke vragenlijst. De uitkomsten van de vragenlijsten worden meegenomen in
de besluitvorming wat betreft het aanbieden van zwemonderwijs. De MR, de directie en
het team trekken hierin samen op.
Nieuwbouw
De route naar ons nieuwe schoolgebouw krijgt
steeds meer vorm! Het team is inmiddels gestart
met het ‘programma van eisen’ (PvE). De
verwachting is dat in het derde kwartaal van 2021
het PvE een heel eind in de steigers staat.
In een PvE beschrijf je de functionele wensen en
eisen van het nieuwe gebouw. Aan de hand van
het PvE kan o.a. de architect aan slag met de
eerste schetsen. Het PvE van De Meeuwenberg
krijgt vorm en inhoud aan de hand van 5 thema’s:
1. Een duurzaam schoolgebouw met een warme sfeer en uitstraling, waar kinderen,
teamleden, ouders en gasten zich prettig en welkom voelen;
2. Een omgeving waar kinderen worden gestimuleerd hun eigen talenten en de
wereld te ontdekken;
3. Een gebouw waarin het onderwijsteam optimaal gefaciliteerd wordt om
kwalitatief goed onderwijs te geven;
4. Een plek waar alle betrokkenen bij de school (ouders, maatschappelijke partners,
de buurt) elkaar kunnen ontmoeten;
5. Een knooppunt en doorgaande lijn in het leven van opgroeiende kinderen.

Het team heeft ruim een maand geleden de eerste input gegeven. Op dit moment
interviewen we verschillende stakeholders en kern- en ketenpartners. Denk hierbij aan
gesprekken met bijvoorbeeld de huidige aanbieders van BSO, VSO en peuterwerk in
Driel. Het aanbieden van deze voorzieningen is één van de speerpunten in onze
toekomstige huisvesting.
In het nieuwe kalenderjaar plannen we een ‘nieuwbouwochtend’ met de jongens en
meisjes van De Meeuwenberg. Ook zij mogen meedenken over de functionaliteit van het
nieuwe gebouw. Ook u, ouders en verzorgers, kunt in het nieuwe jaar uw input geven.
Ergens in het voorjaar ontvangt u een uitnodiging voor een online consultatie. In die
consultatie kunt u uw ideeën delen met ons.
Parallel aan dit proces loopt de ontwikkeling van een nieuwe huisstijl. Begin januari
worden de eerste concepten gepresenteerd aan het team. Wij zijn razend benieuwd!
Afijn, de ‘nieuwbouwtrein’ rijdt inmiddels. Een mooi vooruitzicht!! In de nieuwsbrieven
houden wij u graag op de hoogte over de verdere ontwikkelingen.

Een nieuwe lockdown, wij denken graag met je mee!
Deze tijd vraagt veel van ons, het is schakelen, meebewegen en zoeken
naar hoe je je dagelijkse bezigheden in kunt plannen van thuiswerken tot
thuisonderwijs en huishoudelijke taken. We kunnen ons voorstellen dat je
soms even niet weet hoe je het allemaal moet regelen.
Wij zijn er om je wat op weg te helpen!
Op afstand kunnen we met je meedenken en met je bekijken wat je op dit moment en in
de aankomende weken nodig hebt om alles te regelen. Zorgen voor jezelf en elkaar is
juist nu erg belangrijk!
Daarnaast kun je altijd contact met ons opnemen via onze Luister - en Advies lijn (0610023677) waar je naartoe kan bellen op woensdagen tussen 15.30 uur en 17.00 uur.
Ik ben Maud Willems, ervaren pedagoge en schoolmaatschappelijk werker en ik ben op
maandag, dinsdag, woensdag en donderdagochtend bereikbaar via
m.willems@santepartners.nl.

Overblijfouders
Er zijn veel reacties binnengekomen op de oproep voor nieuwe
overblijfouders. Dank daarvoor. Hiermee blijft de continuïteit qua bezetting
gewaarborgd voor de komende periode.
Juf Janneke
Deze foto zegt genoeg. Juf Janneke, nogmaals van harte
gefeliciteerd met je 40ste verjaardag!!!

Welkom!
Een bijzonder welkom voor: Saar J., Lieke (groep 5), Saar S., Charlotte,
Max, Dex en Feline! Wij mogen hen na de kerstvakantie in één van onze
groepen verwelkomen!! 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.
Jesse (5 jaar)
Ilayah (8 jaar)
Valentijn (7 jaar)
Jelte (6 jaar)
juf Desi
Odin (5 jaar)
Luuk (8 jaar)
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Alyssa (7 jaar)
Thijs (8 jaar)
Joshua (9 jaar)
Lynn (7 jaar)
Tess (7 jaar)
Bryan (9 jaar)
Dilano (10 jaar)

Datum:
21 december
t/m 1 januari
4 januari
18 januari
22 januari

Kyan (13 jaar)
Mats (10 jaar)
juf Eline
Jelle (9 jaar)
Amber (6 jaar)
Nina (9 jaar)
Julian (9 jaar)

Activiteit:
Kerstvakantie
Eerste online schooldag in 2021
Eerste fysieke schooldag in 2021?
Nieuwsbrief 7

