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Het is Pasen!
Vandaag mochten we met elkaar stil staan bij de belofte van Pasen; de
belofte dat het altijd weer licht wordt, zelfs na de donkerste nacht. De
Paasviering vond, geheel passend bij deze tijd, digitaal plaats. De
afgelopen weken zijn er in alle groepen filmpjes en foto's gemaakt als
bijdrage voor deze Paasviering. Met een lied, mooie tekeningen, een
gebed, een lichtwens voor een ander, de vertelling van het verhaal van
Pasen of een mooi gesprek met elkaar, waren alle klassen te zien of te horen. Uiteindelijk
werden al deze beelden samengevoegd tot een prachtige viering, voor en door de
Meeuwenbergleerlingen.
Naast deze viering was er wat ook lekkers om van te smullen; voor de onderbouw begon
de dag met een gezellig ontbijt in de klas, waarna zij samen met de paashaas, een
leerling uit groep 8, paaseieren mochten gaan zoeken op het plein. Wat een feest! De
bovenbouw heeft genoten van een heerlijke paaslunch en natuurlijk lag er ook voor hen
iets lekkers van chocola klaar.
Wij wensen u allen fijne Paasdagen!
“Er zijn veel dingen die we niet zeker weten. Maar op één ding mogen we altijd
vertrouwen: dat het weer licht zal worden! Elke morgen laat God zien dat het licht wordt.
Als de zon gaat schijnen, mogen we denken aan zijn trouw. Ook als het donker is in ons
leven, zal God het opnieuw licht maken. Dat deed Hij ook nadat Jezus gestorven was.
Het was donker in de nacht, maar met Pasen brak het nieuwe licht door.”

Vakantierooster schooljaar 2021-2022
Het vakantierooster voor volgend schooljaar is bekend. De periode van de zomervakantie
wijkt af van de data op de website van de overheid. Wij hebben een week eerder
vakantie dan de rest van onze regio. Alle basisscholen in de gemeente Overbetuwe
volgen het regionale vakantierooster van regio Nijmegen. Dit heeft te maken met de
Nijmeegse vierdaagse.
Vakantierooster
Zomervakantie 2021
Herfstvakantie
Kerstvakantie
Voorjaarsvakantie
2e paasdag
Koningsdag
Meivakantie
Hemelvaart
2e Pinksterdag
Zomervakantie 2022

19-07-2021
25-10-2021
27-12-2021
28-02-2022
18-04-2022
27-04-2022
25-04-2022
26-05-2022
06-06-2022
18-07-2022

t/m
t/m
t/m
t/m

27-08-2021
29-10-2021
07-01-2022
04-03-2022

t/m 06-05-2022
t/m 27-05-2022
t/m 26-08-2022

Niet parkeren op het Kerkplein
De kerk ondergaat in de maand april een grondige renovatie. Hiervoor is het
nodig dat het kerkplein in deze periode vrij blijft van auto's. Dit geldt voor
zowel kortdurend (halen/ brengen van leerlingen) als langdurig parkeren.
We kunnen nog wel gebruik maken van het kerkplein als het gaat om
brengen, wachten op en het ophalen van de leerlingen. Het kerkplein blijft te voet en per
fiets bereikbaar. Naar verwachting kunnen er na de meivakantie weer auto’s op het
kerkplein worden geparkeerd.
Doordat het pleintje achter ‘Ons Gebouw’ tijdens de verbouwing wordt gebruikt als
opslagplek, parkeren de leerlingen van groep 7 en 8 hun fietsen gedurende deze periode
op de invalideplek voor ‘Ons Gebouw’.
Meedoen regeling van Gemeente Overbetuwe:
Wij ontvingen een flyer van de Gemeente “Meedoen is voor iedereen
belangrijk”. Deze actie is speciaal bedoeld voor gezinnen die een beperkt
budget hebben en hierdoor minder geld kunnen besteden aan bijvoorbeeld
een sport. Via www.meedoeninoverbetuwe.nl kunnen gezinnen kiezen uit
een aanbod van activiteiten van diverse verenigingen en zelfs een lidmaatschap.
Iedereen die zich inschrijft, krijgt een bepaald aantal punten die besteed kunnen worden
aan een onderdeel in de webwinkel. Deze punten zijn tot en met 19 december 2021 te
besteden! Het is de moeite van het bekijken waard! (De flyer staat in de bijlage).
Kerk-schooldienst
Eind april staat de kerk-schooldienst gepland. Om precies te zijn: 25 april.
Gezien de maatregelen die van kracht zijn, kiezen wij voor een alternatieve
invulling rondom de kerk-schooldienst. De predikant, Ella Kamper, gaat de
Bijbelverhalen die in de betreffende week in Kind op Maandag centraal
staan, beeldend vormgeven m.b.v. playmobil-poppetjes. De groepen bekijken deze
filmpjes, luisteren naar de vertelling van ds. Ella Kamper en gaan hiermee in de eigen
klas aan het werk.

Kangoeroewedstrijd en week van het geld
Afgelopen 2 weken stonden er 2 leerzame rekenonderdelen op ons
programma.
Als eerste werd op donderdag 18 maart de Kangoeroewedstrijd
gehouden. Dit is een (landelijke) rekenwedstrijd voor groep 3 t/m 8,
waar leerlingen met uitdagende en complexe rekenproblemen aan de slag gaan.
Deze wedstrijd is voor de rekenaars die wat extra uitdaging aankunnen; van elke groep
doen er maar een paar leerlingen mee. Op De Meeuwenberg vinden wij het plezier in
rekenen van groot belang, om deze reden hebben we ook een pilotgroep gedraaid: in die
groep mocht iedereen meedoen die dat wilde! Wij wachten met spanning op de uitslag!
Als tweede rekenactiviteit namen we deel aan de "Week van het geld". Vorige week
stonden alle rekenlessen in het teken van geld. Iedere groep heeft hier op zijn eigen
manier aandacht aan geschonken. Er werd o.a. gesproken over zakgeld, pinnen, sparen,
nut van geld en zelfs verzekeringen.
Koningsspelen 2021
Vrijdag 23 april vinden de landelijke Koningsspelen plaats. Ook op de
Meeuwenberg gaan we deelnemen. Deze vinden plaats rondom
school en een gedeelte op het Duivenveld. Dit wordt georganiseerd
door Overbetuwe Beweegt.
Alle leerlingen mogen in een oranje tenue naar school komen.
Kinderen krijgen wat lekkers van de organisatie, maar moeten wel zelf hun eten en
drinken meenemen. Wij hopen op mooi weer en een sportieve, gezellige ochtend! De
kinderen van groep 1 t/m 4 zijn om 12:00 uur uit en de kinderen van groep 5 t/m 8 om
14:30 uur. We houden dus de reguliere schooltijden aan.
Verkiezing MR-leden Meeuwenberg
Aan onze oproep voor nieuwe MR-ouders is enthousiast gehoor gegeven. Super mooi om
te ervaren dat ook op dit vlak de betrokkenheid van de Meeuwenberg-ouders/verzorgers
groot is! Maar liefst vier ouders hebben zich gemeld: we hebben dus wat te kiezen 😊.
Vandaag krijgen de oudste kinderen een brief mee naar huis met meer informatie over
de verkiezing. Ook stellen de beschikbare kandidaten zich aan u voor in deze brief.
Welkom!
Wij vragen uw speciale aandacht voor: Romy, Jasmine en
Roos! Zij worden 4 jaar oud en komen bij ons op school.
Wij wensen jullie heel veel succes en vooral veel plezier op
‘de Meeuwenberg’.
Hieperdepiep hoera!!!
De komende weken zijn er weer een aantal ‘Meeuwenbergers’ jarig. Hartelijk
gefeliciteerd allemaal! Wij wensen jullie een supergezellige, onvergetelijke
verjaardag. Ook al mag er niet veel bezoek komen: we hopen dat jullie er
toch een hele gezellig dag van maken!
Eva (7 jaar)
juf Rianne
Dex (5 jaar)
Casper (6 jaar)
David (8 jaar)

Fien (8 jaar)
Sophie (10 jaar)
Pim (10 jaar)
Guusje (11 jaar)
Antonie (11 jaar)

Roel (12 jaar)
Frederique (8 jaar)
Jakob (6 jaar)
Lana (9 jaar)
Kiki (11 jaar)

026 4742915

Datum:
5 april
20 en 21 april
23 april
23 april

Activiteit:
2e Paasdag. Alle kinderen vrij.
Centrale eindtoets groep 8
Koningsspelen
Nieuwsbrief 11

