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Beste ouder(s) en/of verzorger(s),
Wat is het fijn om alle kinderen weer terug te zien! Iedereen was weer snel gewend en
de kinderen vonden het ook fijn om hun vriendjes, vriendinnetjes en juf weer te zien.
Het barre winterweer zette afgelopen maandag een streep door het heropenen van de
school. Gelukkig konden we een dag later wel veilig open. Deze foto was het
‘openingsdecor’ van afgelopen dinsdag. Prachtig toch?!
Wat lag er een pak sneeuw! Dat betekent naast een super leuk ‘speelkwartiertje’ buiten:
4 of 5 keer alle skipakken/dikke jassen/dassen, handschoenen en laarzen uitdoen, sloffen
aan en regelmatig de vloer dweilen. De kinderen zijn na deze week moe en voldaan! Wat
hebben we genoten van de sneeuwpret.
Verder zijn we redelijk tevreden over het halen en brengen van de kinderen. Wel
nogmaals het verzoek om niet te zwaaien bij de ramen en direct het (kerk)plein te
verlaten. Benut ook alsjeblieft het hele kerkplein bij het ophalen van de kinderen. Vooral
voor bij de kerk is er nog best wat ruimte om te staan.
Vandaag sloten wij een bijzondere week af met een heerlijke en gezellige
boerenkoolmaaltijd. Met dank aan Catering & Events ‘De Geldersche Poort’. De
boerenkoolmaaltijd, een mooie Meeuwenbergtraditie die ook in deze tijd van het jaar
goed tot z’n recht komt.
De kop is er weer vanaf!
Fijne vakantie en tot 22 februari!
Een hartelijke groet,
Krijn van Dijk

Spreekweken
De 10-minutengesprekken voor groep 3 t/m 7 staan gepland in
week 9, de gesprekken voor de groepen 1/2 staan gepland in
week 10. Alle oudergesprekken worden digitaal gevoerd. Het doel
van dit gesprek is ondermeer het bespreken van het welbevinden
van uw kind. Wij zijn daarbij benieuwd hoe het thuisonderwijs is
verlopen. Ook worden de eerste resultaten na de Lockdown
besproken.
Uitgangspunten:
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➢

De gesprekken zijn direct na schooltijd of (deels) in de avond. De leerkrachten
bepalen zelf de gespreksmomenten (dag en tijdsblokken) gedurende de week.
U schrijft zich met Parro in voor de gespreksmomenten. Doordat de
gespreksmomenten per klas verschillen is het niet mogelijk om rekening te
houden met broertjes en zusjes. Wél hebben ouders/verzorgers met meerdere
schoolgaande kinderen voorrang. Zij schrijven zich als eerste in.
Inschrijven kan via de pushmelding van Parro.
Ouders met meerdere schoolgaande kinderen kunnen zich op maandag 22
februari vanaf 9:00 uur inschrijven voor de gesprekken.
Vanaf dinsdag 23 februari om 09:00 uur kunnen de overige ouders zich
inschrijven. De inschrijving sluit op donderdagmiddag 25 februari om 17:00 uur.
Na elk 10-minutengesprek wordt er 5 minuten pauze ingelast. Wisseltijd voor
ouders/verzorgers en leerkrachten.
De gesprekken vinden digitaal plaats via Google Meet. Via de Google Classroom
van uw kind kunt u deelnemen door op de Meet-link te klikken. U ontvangt dus
geen link!
Inloggen kan enkele minuten voorafgaand aan het geplande gesprek. Zodra de
leerkrachten het gesprek met de voorgaande ouders/verzorgers hebben afgerond,
verlenen zij de nieuwe ouders/verzorgers toegang tot Google Meet.

Nieuwe collega
Meester Geert gaat aan het einde van dit schooljaar met pensioen. Met dit gegeven en de
nog niet ingevulde vacature ‘administratief medewerker’ zijn wij op zoek gegaan naar
een nieuwe collega. Dat is gelukt! Maarten Straatman, ouder van onze school en
Drielenaar, versterkt binnen kort onze gelederen. Hij stelt zich graag aan jullie voor!
Ik ben Maarten, getrouwd met Liesbeth, onze dochter Noor (5
jaar) zit in groep 1a van de Meeuwenberg. Lies en ik zijn in
2011 in Driel komen wonen.
Vanaf 1 maart 2021 zal ik enkele locaties van Stichting
Trivium gaan ondersteunen bij hun leerlingenadministratie.
Met ingang van 1 juni 2021 zullen jullie mij vaker gaan zien
op de Meeuwenberg….
Vanaf dat moment ga ik ook aan de slag als conciërge.
Ik verheug me erop om het team van de Meeuwenberg te
gaan ondersteunen en kijk uit naar een fijne tijd met alle
leerlingen en diens ouders/verzorgers.
Tot snel!

CIOS-stagiaires
Op de maandag mogen we twee CIOS-stagiaires verwelkomen: Lars en Anouk. Welkom
bij de Meeuwenberg. Zij stellen zich graag even aan u voor.
Hallo mijn naam is Anouk, ik ben 18 jaar oud,
Ik woon in het kleine dorpje Gendt en ik kom aankomend jaar de
gymlessen geven op de maandag!
Ik doe dit vanuit mijn school (CIOS in Arnhem) en ik ben een 3e jaars
student. Op dit moment speel ik basketbal en geef ik ook nog zwemles
wat ik heel leuk vind om te doen. Ik kijk er zelf erg naar uit om vanaf nu
de gymlessen te gaan verzorgen en ik zie jullie op de maandag, tot dan.
Mijn naam is Lars van Bremen, 17 jaar en kom uit Gendt. Ik kom vanuit
school als stagiaire hier bij jullie de gymlessen verzorgen. Dingen die ik
leuk vind zijn sporten, zwemmen en met vrienden zijn. Zelf zit ik onder
voetbal, dit doe ik bij de Bataven. Ik heb er super veel zin in! Mochten
jullie nog vragen over mij hebben, stel ze gerust.
BSO
De BSO-tijden en onze nieuwe schooltijden sluiten nog niet goed op elkaar aan. We
hebben een TSO-medewerker bereid gevonden om de BSO-kinderen tussen 14.30 uur en
15.00 uur op te vangen. SKAR heeft gewerkt aan een oplossing. Deze oplossing is
voorhanden en zal per 1 maart ingaan. De ouders die gebruik maken van de BSO, zijn
door SKAR al hierover geïnformeerd.
Gymtijden maandag
De kinderen van groep drie tot en met acht zijn gewend dat ze elke
maandag drie kwartier gymmen. Deze gymles wordt gegeven door
onze vakleerkracht, juf Geke. De tweede gymles vindt op een ander
moment in de week plaats. De eigen leerkracht geeft de groep dan
gym. In verband met de aangescherpte coronaregels, hebben we
wat aanpassingen gedaan bij de gymlessen. Na de voorjaarsvakantie hebben de groepen
3 t/m 8 één keer in de twee weken gym op maandag van juf Geke. Op de maandag dat
de groep ”aan de beurt” is, hebben ze dan een langere les dan ze gewend zijn. Zo
beperken we het aantal contacten dat vakleerkracht met de verschillende groepen heeft.
Ook kunnen we zo kruisend verkeer in de kleedkamer voorkomen en is er gelegenheid
om materialen tussen de lessen door schoon te maken. De gymtijd van de tweede les in
de week blijft ongewijzigd.
In het schema ziet u de gymtijd van de groepen. Groep 6 en groep 7 starten dus hun
schooldag in de gymzaal. Vanaf tien voor half negen kunnen de kinderen naar binnen om
zich om te kleden. In het tweede schema ziet u op welke maandagen uw kind(eren) gym
hebben.
Gymtijd
8.30-9.45
10.05-11.20
13.00-14.15

Week A*
Groep 6
Groep 3
Groep 5

Week B*
Groep 7
Groep 4
Groep 8

22-feb
1-mrt
8-mrt
15-mrt
22-mrt
29-mrt
5-apr
12-apr
19-apr
26-apr
3-mei
10-mei
17-mei
24-mei
31-mei
7-jun
14-jun
21-jun
28-jun
5-jul
12-jul

Groep 3,5,6
X

Groep 4,7,8

Bijzonderheden

X
X
X
X
X
Pasen, geen les
X
X
X
Meivakantie
Meivakantie
X
Pinksteren, geen les
X
X
X
X
X
X
X

Welkom!
Een bijzonder welkom voor: Irisa, Lexie, Tess, Zoey, Tije en Dex! Wij
mogen hen na de voorjaarsvakantie in één van onze kleutergroepen
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.
Noa (6 jaar)
Tessa (10 jaar)
Femy (8 jaar)
Niels (11 jaar)
Henrike (11 jaar)
Aaron ( 5 jaar)
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Sophie (6 jaar)
Koen (5 jaar)
Evi (5 jaar)

Datum:
15 t/m 19 februari
22 t/m 26 februari
26 februari
1 t/m 5 maart
8 t/m 5 maart
12 maart

Julian (8 jaar)
meester Henk
meester Krijn
Ziling (6 jaar)
Finnley (5 jaar)
Mathias (11 jaar)

Activiteit:
Voorjaarsvakantie
Spreekweek adviesgesprekken groep 8
Uitgifte 1e rapport
Spreekweek groep 3 t/m 7
Spreekweek groep 1 en 2
Nieuwsbrief 9

