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MR
De Meeuwenberg vindt medezeggenschap van ouders,
personeel en leerlingen belangrijk. Dit vertaalt zich onder
andere in een actieve medezeggenschapsraad (MR). Deze
bestaat uit zowel ouders als personeel.
Aan het einde van dit schooljaar nemen twee ouders afscheid
van de MR. De MR is dan ook op zoek naar twee nieuwe
leden. Binnenkort ontvangen jullie een uitgebreidere brief
met daarin meer informatie over de werkwijze van MR en de werving van nieuwe MRleden. Bij deze ligt het alvast bij (geïnteresseerde) ouders in de week

.

Vragenlijst ‘onderwijs op afstand’
We hebben veel reacties op de vragenlijst ontvangen! We ontvingen veel warme woorden
en complimenten. Dank daarvoor. Ook een aantal mooie, concrete tips om het ‘onderwijs
op afstand’ beter af te stemmen. Hierbij de meest gelezen tips en tops.
Tops

Tips

Contact tussen school is goed en
makkelijk gelegd, over het algemeen
snelle reacties.

Vaker één op één momenten met de
leerkrachten.

Online lessen en filmpjes zijn een
aanvulling!
Ruim 90% van de ondervraagden is
tevreden met het contact tussen kind en
leerkracht, de hoeveelheid werk en de
moeilijkheidsgraad van de lesstof.

Meer afwisseling in de leerstof. De focus
ligt op de basisvakken, maar een
afwisseling is goed voor de motivatie van
de kinderen.

Kinderen kunnen uit de voeten met
Classroom.
De komende periode
Het is ons streven om de komende periode vaker één op één gesprekjes te voeren met
de kinderen. De invulling hiervan verschilt per groep.

Rapporten, cito-toetsen en spreekweek
De langere schoolsluiting is van invloed op de uitgifte van het
eerste rapport, de citotoetsen en de 10-minutengesprekken. In de
loop van volgende week informeren wij u over de uitgifte van het
eerste rapport, wanneer we de citotoetsen (groep 3 t/m 7) afnemen en wanneer we de
spreekweek inplannen.
Studiedag
De studiedag van 3 februari vervalt. Die dag wordt dus gewoon online lesgegeven en is
er noodopvang voor de kinderen. De studiedag wordt verplaatst naar een later moment.
Daarover later meer.

Opladen Chromebooks
Een speciaal bericht voor de ouders die een chromebook in bruikleen
hebben. Er zijn inmiddels zó veel chromebooks in bruikleen dat ruilen
voor een opgeladen chromebook niet meer mogelijk is. Daarom het
verzoek om vanaf nu de chromebooks thuis op te laden. Je kunt ze
opladen met een USB-C kabel. Wel het verzoek om het apparaat pas op
te laden als deze helemaal leeg is.

Zwemonderwijs
In de vorige nieuwsbrief kondigden wij een evaluatie aan over het
zwemonderwijs. Deze peiling is uitgesteld. De ouders/verzorgers van groep 1
t/m 4 ontvangen deze vragenlijst pas in de tweede week van februari.
Hoofdluiscontrole
Denkt u eraan om uw kinderen regelmatig thuis te controleren op luizen en eventueel te
behandelen? Mocht uw kind gebruik maken van de noodopvang, dan horen wij graag
wanneer er bij u thuis hoofdluis heerst.

Hieperdepiep hoera!!!
De komende weken vieren de volgende ‘Meeuwenbergers’ hun verjaardag. Alvast van
harte gefeliciteerd met jullie verjaardag! Maak er een mooie dag van.
Ruben (8 jaar)
Thomas (6 jaar)
Lisa (12 jaar)
Silvijn (6 jaar)
Mitchell (7 jaar)

026 4742915

Noor (5 jaar)
Juf Ali
Meester Gerard
Helana (11 jaar)
Sebean (8 jaar)

Datum:
8 februari
12 februari

Damin (5 jaar)
Madée (6 jaar)
Mads (9 jaar)
Lindi (9 jaar)
juf Marrielle

Activiteit:
Heropening scholen?!
Nieuwsbrief 8

