Vrijdag 2 juli 2021

Nieuwsbrief

37e jaargang

Studiedagen schooljaar 2021-2022
Aan het begin van het nieuwe schooljaar ontvangt u de schoolgids en
ouderkalender voor schooljaar 2021-2021. De ouderagenda vindt u ook
terug in Parro onder het kopje ”agenda". Vooruitlopend op dit alles, vindt
u in deze nieuwsbrief alvast een overzicht van de studiedagen en de datum van
de startavond!
Startavond
Studiedag 1
Studiedag 2
Studiedag 3
Studiedag 4
Studiedag 5

Vrijdag
Donderdag
Dinsdag
Woensdag
Maandag
Woensdag

10-09-2021
30-09-2021
23-11-2021
16-02-2022
09-05-2022
22-06-2022

Even voorstellen!
Volgend schooljaar verwelkomen wij twee nieuwe collega’s: juf Henrike en juf
Saskia. Zij stellen zich graag even aan u voor!
Mijn naam is Saskia Pater - School, 33 jaar, ik start het komende
schooljaar als onderwijsassistent. Dit afgelopen jaar heb ik
stagegelopen bij de Meeuwenberg in deze functie, dat beviel zo
goed dat ik graag wil blijven. Ik ben moeder van Liam (8) en Elena
(6) en heb een eigen gastouderopvang. Ik kijk er ontzettend naar
uit om te gaan werken op deze fijne plek!
Mijn naam is Henrike van Eede. En vanaf komend schooljaar geef ik
op maandag en dinsdag groep 1/2 en op vrijdag groep 3 les.
Na mijn opleiding HBO Pedagogiek heb ik vier jaar op een
basisschool gewerkt. Daarna heb ik gewerkt als
researchmedewerker en pedagoog bij een expertise centrum voor
mensen met diabetes type 1. Het onderwijs begon toch te kriebelen
en volgend schooljaar start ik met het zij-instroom traject voor
leerkracht.
Samen met mijn vriend woon ik in de Schuytgraaf. Ik vind het heerlijk om met
onze hond Dribbel te wandelen in het bos en wanneer het weer kan wil ik graag
mijn favoriete sport volleybal weer oppakken.
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Ik heb ontzettend veel zin om aan de slag te gaan! Werken met kinderen is voor
mij het mooiste vak wat er is. Een veilige leer- en leefomgeving bieden waar ze
zich kunnen ontwikkelen en fijn kunnen spelen met elkaar. Ieder kind zien en de
juiste begeleiding bieden, maar ook een grapje of een paar gekke minuten
tussendoor, lol hebben met elkaar vind ik belangrijk.
Ik zie er naar uit om jullie en jullie kinderen te ontmoeten. Hopelijk tot snel!

Oudergesprekken
Volgende week zijn de laatste oudergesprekken van dit
schooljaar. Logt u op tijd in?

Ernest en Bert, bedankt!
Tijdens een afsluitende MR-barbecue namen we
afscheid van Bert en Ernest. Bert en Ernest hebben
jarenlang de oudergeleding in de
medezeggenschapsraad van onze school
vertegenwoordigd. Dit jaar zwaaien zij af. Evenals
hun jongste kinderen, die de Meeuwenberg
verlaten en naar het voortgezet onderwijs gaan.
Bert en Ernest hebben beiden de ‘Meeuwenbergoorkonde’ voor onnavolgbare inzet ontvangen voor
hun bewezen diensten. Via deze weg willen wij Bert
en Ernest nogmaals bedanken en hen al het goeds
wensen in de toekomst! Ook wensen wij hun
opvolgers, Maik en Francine, een goede tijd toe in
de medezeggenschapsraad!

Parkeren Kerkplein
Na de zomervakantie kunnen we weer gebruik maken van het
Kerkplein. Echter is dit gebruik niet meer als voorheen. Gezien
de drukte voor en na schooltijd op het kerkplein, worden de
parkeerplaatsen op het kerkplein uitsluitend bestemd voor
gebruikers en gasten van ”Ons Gebouw", de auto's van collega’s
van De Meeuwenberg en voor de fietsen van de leerlingen van
groep 7 en 8. Hierdoor is het voor ouders en verzorgers niet langer mogelijk om
hun auto voor of na schooltijd te parkeren op het kerkplein. Dit omwille van de
veiligheid van eenieder! Uiteraard is incidenteel, kort parkeren (voor bijvoorbeeld
schoolzwemmen, kinderen ophalen/ terugbrengen etc.) onder schooltijd
natuurlijk wel mogelijk.
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Kamp groep 8 door de ogen van Stijn en Marijn
Dinsdag
We zijn naar de Boersberg toe gefietst en hebben de
spullen gepakt en de bedden opgemaakt. Toen zijn we
naar Arnhem centraal gefietst en zijn we naar de film Tom
en Jerry geweest en zijn we naar de Mcdonald's geweest.
Daarna zijn we weer terug naar de Boersberg gefietst.
Toen hebben we even niks gedaan en toen gingen we
eten. We hebben toen nog gelasergamed in het bos. We hebben toen nog even
voetbal gekeken en toen geslapen.
Woensdag
We zijn opgestaan en hebben Expeditie Robinson gedaan met
verschillende proeven onder andere eten en estafette. Na het
middageten zijn we gaan mountainbiken in Doorwerth met
drie verschillende groepen. Tijdens het mountainbiken zijn
we een funpark tegen gekomen.
Na het mountainbiken hebben we van alles en nog wat gedaan.
In de avond kwamen heel veel juffen en hebben we gebarbecued en heeft juf
Aliejan een spannend verhaal verteld. En we hebben gelasergamed. En toen
hebben we voetbal gekeken. De wedstrijd tussen Portugal en Frankrijk.
Donderdag
Donderdag zijn we wakker geworden en hebben we
ontbeten. Toen hebben we alle spullen opgeruimd en in de
tassen gedaan. We hebben toen alle tassen in de bus
gedaan en zijn we naar het Airbornemuseum gegaan. Daar
hebben we in groepjes van twee een koffer gekregen waar
dan spullen in zaten van mensen in de oorlog. Daar
moesten we vragen over beantwoorden. Toen zijn we via het pontje naar Driel
gefietst en hebben we op het Duivenveldje friet gegeten. Toen weer terug naar
school gegaan en hebben we de spullen gepakt toen zijn we naar huis gegaan.
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Feestdagen groep 6 & 7
Dinsdag
We gingen als eerst bootcampen. Ik begon met
boogschieten. Ik was er best goed in al zeg ik het zelf.
Daarna gingen we kanoën. Er viel een boot om en wij waren
als eerste. Het kanoën vond ik een van de leukste dingen
die we gedaan hebben. Daarna gingen we ook nog een
parcours doen. We moesten in het water. Sommige durfden
niet. Toen deden we nog een mijnenveld er waren tegels en daarin zaten mijnen.
Daarna moesten we een knoop uit elkaar halen het was heel lastig.
15:30
We deden een vossenjacht. We hebben het wel gehaald, maar we waren niet als
eerste. Het woord was ‘zomermaand’. Daarna gingen we nog voetballen. Toen
gingen we even naar binnen, want ze waren een spel aan het klaarzetten. Het
spel was het Zweedse renspel. Mijn team was als eerste.
18:30
Toen gingen we friet eten. Ik had drie bakjes op. Daarna hadden we nog een
disco die was heel leuk. Ik ging meer tikkertje doen want ik hou niet van dansen.
Daarna ging ik naar huis.
Woensdag
We gingen naar het veldje. We gingen eten. Daarna gingen we nog een
gezamenlijk spel doen. Dat was Levend Stratego. Ik had wel verloren. Daarna
gingen we weer voetballen. Toen was de dag weer voorbij en gingen we weer
naar huis toe.

Zomervakantie:

of

??

De zomervakantie komt er aan. Enerzijds iets om naar uit te kijken
na een heftige schooljaar.
Anderzijds kan het ook iets zijn om tegenop te zien: de kinderen
zijn wéér voor een langere periode thuis. Gelukkig hoeft er dit keer
niet gewerkt te worden en mogen de reken- en taalboeken op
school blijven, maar vanuit het Schoolmaatschappelijk Werk weten
we dat ouders de zomervakantie als een uitdaging kunnen ervaren:
- wat laat je ze doen 6 weken lang?
- hoe zorg je als ouder voor je eigen oplaadmomenten?
- schermtijd: wat is handig in vakanties?
- in het geval van toch weer strengere Corona-maatregelen: waar kun je naar
toe als alles dicht is?
(tip! Geocachen: met een gratis app lekker buiten, een soort schat zoeken).
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- wat te doen met slecht weer?
- hoe krijg ik het voor elkaar dat de kinderen niet constant ruzie met elkaar
hebben?
Het lukt niet altijd om deze vragen 1,2,3 te beantwoorden.
Een van de dingen die we als Schoolmaatschappelijk Werk kunnen betekenen, is
dat je welkom bent om contact met ons op te nemen als je als ouder denkt dat
je hier wat hulp in kunt gebruiken. We gaan dan met je meedenken en kijken
hoe we de uitdaging van de zomervakantie wat minder groot kunnen maken.
Neem dus gerust contact op!
Wie weet spreken we elkaar en anders wensen we jullie vast een hele goede
zomer met veel zon en ontspanning!
Namens het Schoolmaatschappelijk Werk Overbetuwe,
Maud Willems
m.willems@santepartners.nl

GGD Gelderland-Midden
Via deze weg ontvangt u, namens de GGD, digitaal diverse links voor uw school
en ter informatie voor ouders.
Op onze site (www.vggm.nl/jeugdengezondheid) is veel informatie digitaal te
vinden.
Wat doet de JGZ 4-18 jaar? Hier staat algemene informatie voor ouders en
jongeren
Over de JGZ | GGD Gelderland-Midden (ggdgm.nl)
Wat doet JGZ voor kinderen van 4-12 jaar?
Kinderen 4-12 jaar | GGD Gelderland-Midden (ggdgm.nl)
Vaccinaties kinderen 4-12 jaar
Vaccinaties kinderen 4-12 jaar | GGD Gelderland-Midden (ggdgm.nl)
Privacy en digitaal kinddossier. Voor ouders, jongeren en scholen.
Over de JGZ | GGD Gelderland-Midden (ggdgm.nl)
Corona:
https://www.rivm.nl/coronavirus of https://www.ggdgm.nl/corona
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Hieperdepiep hoera!!
De komende weken zijn er weer een aantal ‘Meeuwenbergers’ jarig.
Alvast van harte gefeliciteerd allemaal! Wij wensen jullie een
supergezellige, onvergetelijke verjaardag!
Pepijn

9 jaar

Thijs

12 jaar

Saar

5 jaar

Gavin
Daan
Marit

9 jaar
8 jaar
10 jaar

Tes
Gwen
Iris
Lisa

6 jaar
10 jaar
11 jaar
12 jaar

Juf Geke
Joep
Meester Maarten

10 jaar
8 jaar

Datum
Week 27
7 juli
13 juli
14 juli
16 juli

Activiteit
Spreekweek
Juffendag
Doorschuifmiddag
Afscheidsavond groep 8
Laatste schooldag. Alle
kinderen om 12:00 uur uit.
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