Vrijdag 11 juni 2021

Nieuwsbrief

37e jaargang

In de vorige nieuwsbrief presenteerden we onze nieuwe huisstijl, waar we
erg trots op zijn! Vandaag is de eerste nieuwsbrief in deze nieuwe huisstijl.

Juffendag en afscheid juf Suze, juf Yvonne en meester
Geert
Dit jaar vieren we op woensdag 7 juli met juffendag
dubbel feest. We vieren een afscheidsfeest, omdat
juf Yvonne, juf Suze en klusjes-meester Geert met
pensioen gaan en daarnaast vieren we ook een
bescheiden juffendag, omdat alle juffen en de
meester “ergens” in het afgelopen schooljaar jarig
waren. Deze dag zal in het teken van een
Middeleeuws feest staan, compleet met ridders,
prinsessen en …? Er komt in de komende weken nog een speciale brief, maar via
deze weg alvast een eerste aankondiging.

Geboorte Niek
Zoals jullie waarschijnlijk op Parro hebben gelezen is
meester Krijn opnieuw vader geworden van Niek. Wij
kunnen u vertellen dat het erg goed gaat met Niek en zijn
moeder. Ook Nieks broers, Fedde en Lucas, zijn zo trots
als een pauw

!

Niek is inmiddels al weer twee weken oud. Meester Krijn is
afgelopen maandag in de klassen geweest om beschuit
met muisjes te trakteren. Namens hem mogen wij de
kinderen en jullie bedanken voor alle lieve berichten,
kaartjes en cadeautjes die hij mocht ontvangen.

Rapport en spreekweek
Op vrijdag 25 juni ontvangen de kinderen van groep 3-7 weer hun rapport. De
kinderen ontvangen naast het rapport ook weer een uitdraai met de uitslagen
van de Cito toetsen.
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De 10-minutengesprekken voor groep 1 t/m 7 staan
gepland in week 27. Alle oudergesprekken worden digitaal
gevoerd. Het doel van dit gesprek is het bespreken van het
rapport en de voortgang van de ontwikkeling van uw kind.
Deze gesprekken zijn facultatief.
Uitgangspunten:
➢ 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 21
juni vanaf 9:00 uur inschrijven voor de gesprekken.
Vanaf dinsdag 22 juni om 09:00 uur kunnen de overige ouders zich
inschrijven. De inschrijving sluit op donderdagmiddag 24 juni 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 leerkracht
ontvangt u een link. Het is noodzakelijk om een Googleaccount te hebben.
U kunt hiervoor uw eigen Googleaccount gebruiken of het Google
schoolaccount van uw kind.
➢ 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. Beide ouders/verzorgers zijn welkom in het gesprek.

Corona, beslisboom en hooikoorts
De hooikoortsradar kleurde de afgelopen weken erg rood, ook op school konden
we dat goed merken. Veel kinderen hadden last van verkoudheidsklachten.
Helaas moet we met elkaar alert blijven bij deze klachten. We vragen u dus het
volgende:
Bij verkoudheid: volg de beslisboom en doe een PCR test bij de GGD. De
zelf/thuis-testen voldoen niet bij klachten.
Bij kinderen die hooikoortsklachten hebben is het van belang dat deze informatie
in het dossier komt te staan. Heeft u dat nog niet gedaan, neem dan even
contact op met de leerkracht, dan sturen we u het medisch formulier graag toe.
Twijfelt u, neem dan contact op met de GGD of met de leerkracht.
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Cito groep 8
De uitslag van de eindtoets van groep 8 is binnen! Zoals u
wellicht weet, maken de kinderen de centrale eindtoets van
Cito. Wij maken de papieren versie.
De kinderen hebben onwijs hard gewerkt en zij zijn tevreden
over de behaalde resultaten. En wij ook! Als school hebben we
boven het landelijk gemiddelde gescoord. De kinderen hebben
hun uitslag mee naar huis gekregen. Voor de kinderen is het
een bevestiging van het advies dat ze al eerder kregen.

Continurooster
In de bijlage bij deze nieuwsbrief treffen jullie een speciale memo aan
met betrekking tot het voorzetten van de huidige lestijden ná de
zomervakantie.

Studiedag
30 Juni staat er een studiedag gepland. Alle kinderen zijn dan vrij.

Welkom!
Wij vragen uw speciale aandacht voor: Laurie! Zij
wordt binnenkort 4 jaar oud en komt bij ons op
school. Wij wensen haar 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!
Yara
Devin
Daniël
Niek
Bodi

7 jaar
5 jaar
9 jaar
10 jaar
5 jaar

Liam
Fleur
Dylan
Tim
Luc

8 jaar
10 jaar
6 jaar
7 jaar
5 jaar

Lisanne
Mirthe
Maud
Twan
Quirine

11 jaar
9 jaar
10 jaar
9 jaar
10 jaar
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Datum
15 en 16 juni

20 juni
22-24 juni
25 juni
30 juni
5-8 juli
2 juli

Activiteit
Alternatief
kampprogramma
groep 6 en 7
Vaderdag
Kamp groep 8
Rapport groep 3-7
Groep 8 vrij
Studiedag kinderen vrij
Spreekweek
Nieuwsbrief 14
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