Vrijdag 16 juli 2021

Nieuwsbrief

37e jaargang

Vakantie!
Wat was het een bijzonder jaar. Een schooljaar
waarin we rekening moesten houden met
allerlei coronamaatregelen.
Er mochten geen ouders in de school, kinderen
in cohorten, er was geen Kerstviering en er
waren geen schoolreisjes. Gelukkig konden we
aan het einde van dit schooljaar wel uitpakken
met de koningsspelen, een alternatief kampprogramma voor groep 6 en 7 en een
fantastische Juffendag! Ook voor groep 8 gingen gelukkig alle festiviteiten door,
zij het hier en daar wat aangepast en hebben we van hen goed afscheid kunnen
nemen!
We willen jullie bedanken voor de inzet, de hulp waar mogelijk en het begrip
tijdens dit rare jaar. We hebben weer een aantal weken thuisonderwijs gehad en
er zijn klassen geweest die in quarantaine moesten. Zelfs in de meivakantie! Ook
voor jullie was het steeds weer schakelen en zoeken naar oplossingen, kijken
waar de mogelijkheden lagen. Samen hebben we dit schooljaar uiteindelijk goed
afgerond en naar een mooi einde gebracht. We hopen volgend schooljaar ook
weer op een goede samenwerking, maar dan met de ouders in de school in
plaats van op afstand.
Wij hopen en wensen dat we volgend schooljaar weer van start mogen gaan
zoals we gewend zijn. Maar we moeten echt afwachten hoe de zomer verloopt
wat betreft de coronabesmettingen en hierop volgende maatregelen. Naar
verwachtingen worden de coronaprotocollen in de zomervakantie herijkt door de
PO-raad. De uitkomsten die relevant zijn voor de Meeuwenberg communiceren
wij in de ‘startnieuwsbrief’. Die verschijnt op vrijdag 27 augustus.
Hopelijk kunnen we nu allemaal genieten van een ontspannen vakantie met mooi
weer. Geniet ervan!
Een hartelijke groet, mede namens het team,
Krijn van Dijk
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Juffendag
U heeft de foto’s vast en zeker voorbij zien komen in Parro.
Vorige week woensdag was het een feestdag bij de
Meeuwenberg. Het was een geweldige dag. Een dag met een
bijzonder tintje, namelijk; het pensioensfeestje van juf Yvonne,
juf Suze en meester Geert. Wat hebben zij genoten!

Juf Merel
Op de laatste dag voor de vakantie trouwde juf Merel, de
stagiaire van groep 6. Zij wilde haar bruiloft graag ook met
haar stageklas vieren. Met de prachtig versierde bogen
heeft groep 6 haar opgewacht, hebben ze haar op het plein
toegezongen met een lied dat paste bij hun trouwtekst en
hebben de juf en haar man Jordy getrakteerd op heerlijke
cupcakes. Wij wensen juf Merel en Jordy heel veel geluk samen!

Voorkom een zomerleesdip!
Met de gratis online Bibliotheek-app “Boek ’n Trip” van de Jeugdbibliotheek,
houden kinderen deze zomer hun leesniveau op peil. In de app staat een speciale
zomerselectie klaar in de vorm van de leukste e-books en luisterboeken.
https://www.jeugdbibliotheek.nl/boekntrip.html

Succes in het voortgezet onderwijs!
De leerlingen van groep 8 kunnen terugkijken op een
fantastische afscheidsavond. Gisteren hebben we met
de hele school de kinderen uitgezwaaid, waarna zij
door juf Alice en juf Janneke “van het schoolplein
werden geveegd”. Wij wensen Kyan, Maaike, Mariejo,
Thijs, Roel, Ryan, Sietse, Lisa K., Stijn, Tanisha,
Fabienne, Meike, Marijn, Lisa V en Daan heel veel succes en veel plezier in het
VO! Ook Thijs uit groep 7 gaat ná de zomervakantie naar het VO. Ook hem
wensen wij veel succes en plezier! Kom allemaal gerust nog een keer langs om
te vertellen hoe het met jullie gaat!!

Speelweek Driel
Dit jaar gaat de kinderspeelweek gelukkig door! Alle kinderen van
6 tot en met 12 jaar zijn van harte welkom van 23 tot en met 27
augustus van 9.00 tot 16.00 uur in en rond De Oldenburg. Ga voor
meer informatie naar www.speelweekdriel.nl.
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Studiedag 5 schooljaar 2021-2022
In de vorige nieuwsbrief stond studiedag 5 gepland op woensdag 22-06-2022.
Dat was niet juist. Het moet zijn: vrijdag 24-06-2022. Uiteraard staat dit wel
correct in de kalender die u na de zomervakantie ontvangt. Nu alvast ter
informatie.

Startavond….Save the date!
Volgend schooljaar gaan we weer beginnen met een feestelijke
en gezellige startavond. Houd vrijdag 10 september vast vrij in
de agenda, want dat is de datum dat het gaat gebeuren! In de
eerste schoolweek hebben jullie de mogelijkheid om je hiervoor
in te schrijven. Het wordt weer een avond waarop we samen, in groepen, de
gezelligheid gaan beleven met een spectaculaire rol voor de juffen. Wij zijn druk
bezig met de voorbereidingen en kijken uit naar een gezellige start van het
nieuwe schooljaar.

Welkom!
Wij vragen uw speciale aandacht voor: Laurie, Suze,
Jack, Dieter, Anna, Aiden, Hayley, Anouk en Ara! Zij
zijn, of worden binnenkort, 4 jaar oud en komen ná
de zomervakantie bij ons op school. Afgelopen
dinsdag maakten zij al kennis met hun nieuwe groep en juffen. Wij wensen jullie
heel veel succes en vooral veel plezier op ‘De Meeuwenberg’.

Hieperdepiep hoera!!
In de zomervakantie zijn er veel ‘Meeuwenbergers’ jarig. Alvast van
harte gefeliciteerd allemaal! Wij wensen jullie een supergezellige,
onvergetelijke verjaardag!
Lotte
Laurie
Liz
Noah
Jurre
Juf Monique
Miró
Elise
Thijs
Luuk

10 jaar
6 jaar
5 jaar
9 jaar
5 jaar
11 jaar
7 jaar
13 jaar
6 jaar

Nick
Johan
Joep
Famke
Nova
Yfke
Lucas
Koos
Juf Yvonne
Fynn

10 jaar
11 jaar
5 jaar
9 jaar
6 jaar
10 jaar
11 jaar
11 jaar
7 jaar

Noud
Dominique
Indy
Anna
Sepp
Mert
Juf Laura
Samantha
Job
Evelyn

5 jaar
11 jaar
9 jaar
7 jaar
8 jaar
10 jaar
11 jaar
7 jaar
9 jaar
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