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Huisstijl
Met veel trots presenteren wij u onze nieuwe huisstijl! Samen met
Ingrid Corstjens (moeder van Teun en Marit) hebben we de
afgelopen periode een nieuw logo met bijpassende huisstijl
ontwikkeld. Een mooi en creatief proces met een prachtig resultaat!
De presentatie van de nieuwe huisstijl hebben we vandaag gevierd met de kinderen! Zij
kregen vandaag een kleinigheidje mee naar huis met daarop het logo. De komende
periode implementeren wij stapsgewijs onze nieuwe huisstijl. In de bijlage is een
infographic opgenomen over de ontwikkeling van onze nieuwe huisstijl.
Formatie
Goed nieuws! De formatie is zo goed als rond. Deze week voerden wij nog diverse
gesprekken met kandidaten voor de vacature ‘onderwijsassistent’. Dankzij het ‘Nationaal
Programma Onderwijs’ krijgen we extra financiële middelen. Één van de door ons
gekozen interventies, is het uitbreiden van het aantal onderwijsassistenten. Een extra
onderwijsassistent dus, naast juf Rita en juf Desi. Extra handen in de klas. Deze
procedure ronden we volgende week af.
Het aankomende schooljaar zijn de leerjaren 3 en 4 groter dan de “ideale” 30 leerlingen
per leerjaar. Om de onderwijskwaliteit te kunnen behouden in die groepen, zetten we in
op groepsverkleining. Het plan van aanpak voor de groepsverkleining in de leerjaren 3 en
4 hebben we in april al opgestart.
Volgende week ontvangt u een memo met méér informatie over dit plan van aanpak en
de verdere formatie!
Studiedag dinsdag 25 mei
Aanstaande dinsdag hebben leerkrachten een studiedag en zijn de
kinderen vrij. Op die dag evalueren we met elkaar "het afgelopen”
schooljaar en blikken vooruit naar de inhoudelijke en praktische
zaken voor het nieuwe schooljaar. In juni staat de laatste
studiedag van dit schooljaar gepland. Die staat gepland op
woensdag 30 juni. Ook dan zijn de kinderen vrij.
Lunch
Wij zien dat veel kinderen voor tussen de middag iets lekkers, in de vorm
van snoep, chocolade en/of koek, meekrijgen. Wij stellen het zeer op prijs als
kinderen een gezonde lunch meekrijgen naar school. Wilt u daar rekening
mee houden?

Schoolreisjes
Volgende week donderdag zouden de groepen 1 t/m 5 op schoolreisje gaan. Het
schoolreisje gaat helaas niet door
. Het advies van de GGD (scholenteam) en de POraad is om niet te gaan. In een park wordt het ‘corhortenprincipe’ (alle groepen in een
eigen ‘bubbel’) losgelaten. Dat wordt sterk afgeraden. De Triviumscholen conformeren
zich aan dit advies.
Zoals al eerder gezegd gaat de juffendag wél (Coronaproof) door. We zullen dit jaar de
juffendag extra élan geven om de teleurstelling wat betreft het schoolreisje een beetje te
compenseren.
Inschrijven broertjes en zusjes bij de Meeuwenberg
Wij houden zo nauwkeuring mogelijk bij welke schoolgaande kinderen
nog broertjes of zusjes hebben die jonger zijn dan vier jaar. Volgens
onze administratie missen we nog een aantal aanmeldingen van
broertjes en zusjes uit het geboortejaar 2018 en 2019. We hopen
hen natuurlijk te mogen verwelkomen!
Als uw zoontje of dochtertje in een van deze kalenderjaren (of later) is
geboren en u heeft uw kind nog niet aangemeld, wilt u dit dan zo
spoedig mogelijk doen? Wij hebben deze gegevens nodig voor onze prognoses voor de
komende jaren. Het aanmeldformulier voor broertjes en/of zusjes is verkrijgbaar bij de
directie.
Welkom!
Wij vragen uw speciale aandacht voor: Marilyn, Joyce en
Finn! 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.

Juf Petra
Tess (8 jaar)
juf Marlous
Harmen (7 jaar)
Bram (6 jaar)
Joost (11 jaar)
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Juf Afra
Lieke (5 jaar)
Guusje (10 jaar)
Tim (5 jaar)
Anne (6 jaar)
Jack (7 jaar)

Datum:
24 mei
25 mei
11 juni

Lynn (6 jaar)
Jennae (7 jaar)
Marijn (12 jaar)
Rohan (11 jaar)
Maarten (10 jaar)
Maddy (8 jaar)

Activiteit:
2e Pinksterdag. Alle kinderen vrij.
Studiedag. Alle kinderen vrij.
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