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Geheugensteuntje
U heeft vorige week een memo over de werving van nieuwe MR-leden
ontvangen. Heeft u interesse? Stuur dan een mailtje naar Ernest Tubbing,
voorzitter van de MR. Zijn e-mailadres staat in de eerdergenoemde memo.
U kunt uw kandidaatstelling nog bekend maken tot 19 maart!
Pasen
Op Goede Vrijdag (2 april) vindt onze traditionele Paasviering
weer plaats. Het thema van de viering is: “Het wordt licht”.
De rode draad van de viering wordt gevormd door vier filmpjes.
De filmpjes gaan over meneer Jaap, die graag bij de televisie
wil werken. Hij wil op televisie namelijk iets vertellen, maar dat
valt nog niet mee! Na pogingen als weerman, verkeersdeskundige en econoom, komt hij
uiteindelijk elke dag op televisie met de mededeling dat het morgen weer licht wordt! Dat
raakt aan wat we met Pasen vieren. God belooft dat het altijd weer licht wordt. Zelfs na
de donkerste nacht. In de klassen zijn we volop bezig met de voorbereiding op deze
Paasviering.
Naast een viering, hebben we ook een paasmaaltijd met elkaar op school. In groep 1 t/m
4 is dit een paasontbijt; de leerlingen hoeven deze ochtend dus niet thuis te ontbijten!
De kinderen van groep 5 t/m 8 worden verwend met een paaslunch. Zij ontbijten
's morgens wel thuis, maar hoeven geen lunch mee te nemen! Wilt u voor ‘hele grote
eters’ eventueel zelf nog wat extra’s meegeven?
We houden deze dag de ‘gewone’ schooltijden aan: groep 1 t/m 4 tot 12:00 uur en groep
5 t/m 8 tot 14:30 uur.
Na een jaar waarin veel festiviteiten en vieringen zijn geannuleerd, hebben we eindelijk
weer een mooie viering op het programma. We kijken ernaar uit!
DigiD kinderen
U kunt voor uw kinderen een DigiD aanvragen. We hebben gemerkt dat
ouders die een DigiD voor hun kind hebben aangevraagd, over het
algemeen sneller de uitslag van een Covid-19-test ontvangen, doordat zij
de uitslag van de test kunnen inzien via "Mijn DigiD". Hiervoor moet u dan
wel de extra controle via sms of DigiD-app geactiveerd hebben. Het
aanvragen van een DigiD en het activeren van de extra controlefunctie d.m.v. sms of de
DigiD-app, duurt een paar werkdagen.

Gegevens kinderen ouderportaal
In een eerdere nieuwsbrief hebben we aan u een update gevraagd
m.b.t. de medische gegevens van uw kind(eren). Maarten, onze
administratief medewerker, heeft de door u aangeleverde gegevens
ingevoerd. Wilt u zelf even in het ouderportaal controleren of de
gegevens juist zijn genoteerd? Als u vanaf nu aanpassingen doet in
het ouderportaal, dan komen deze direct bij Maarten terecht. Hij zorgt
voor een juiste verwerking.
Het digitaal scheidingsloket (bericht vanuit de gemeente)
Het digitaal scheidingsloket is een initiatief van de gemeenten in de regio Centraal
Gelderland. De gemeenten in de regio Centraal Gelderland (o.a. Overbetuwe) willen
iedereen die in hun gemeenten wonen graag een helpende hand en een luisterend oor
bieden. Uit onderzoek is gebleken dat steeds meer scheidingen escaleren tot een complexe
scheiding (zo'n 10 tot 15 procent). Als gemeenten willen wij dit graag helpen voorkomen
door de juiste informatie te bieden. Dat doen wij met dit digitale scheidingsloket.
Het digitaal scheidingsloket is er voor iedereen in de Regio Centraal Gelderland die uit elkaar
gaat of met een scheiding te maken heeft en met vragen of zorgen zit. Je kunt er kosteloos
terecht. Op de website van het echtscheidingsloket vind je informatie over wat er geregeld
moet worden en wat er verder bij een scheiding komt kijken. Er is een apart gedeelte voor
volwassenen en voor kinderen.
https://digitaalscheidingsloket.nl/
Welkom!
Een bijzonder welkom voor: Esmay en Ninthe! Wij mogen hen 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.
Sarah (7 jaar)
Emma (5 jaar)
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Amber (6 jaar)
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Keetje (6 jaar)
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Liv (11 jaar)
Noa (11 jaar)
Lennox (5 jaar)
Elena (6 jaar)
Stijn(12 jaar)
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