Vrijdag 17 september
2021
38e jaargang
Nr. 1

Nieuwsbrief
Start schooljaar
Wat hebben we met elkaar een fijne start gemaakt. De meeste kinderen zijn alweer
gewend aan het schoolritme en onze nieuwe collega’s (juf Henrike en juf Saskia) hebben
hun draai al gevonden. Verder zijn we blij dat de coronamaatregelen iets versoepeld zijn,
zodat we bijvoorbeeld weer de ouder()s en verzorger(s) mogen verwelkomen in de
school. Dat is heel fijn voor ons, maar ook voor de ouder(s) en verzorger(s).
Betrokkenheid bij de kinderen en bij school is heel belangrijk.
Verder wil ik van de gelegenheid gebruik maken om drie hoogtepunten bij de start van
dit schooljaar met u te delen:
Startavond
Wat mogen we terugkijken op een geweldige startavond! Het was
vooraf nog even spannend of de avond kon doorgaan i.v.m. de slechte
weersvoorspellingen. Gelukkig werd het rond 17:30 uur droog en
hebben we de rest van de avond prachtig weer gehad. Wij hebben
ervan genoten! Een daverend applaus voor de OC voor de strakke
organisatie en als dank voor de geweldige avond!
Jubileum juf Aliejan
Het is u vast niet ontgaan: Juf Aliejan werkt al 40 jaar als juf bij de
Meeuwenberg. Een geweldige mijlpaal. Juf Aliejan is met haar passie
voor het vak, liefde voor de kinderen, haar gezelligheid en haar
kwaliteiten als juf al jarenlang een gewaardeerde kracht binnen ons
team. Zij is een ambassadeur voor onze school en voor ons
prachtige vak. Juf Aliejan gaat aan het einde van dit schooljaar met
(vervroegd) pensioen. Dan heeft ze nog meer de tijd om leuke
dingen te doen met haar man. Dat is haar van harte gegund. Dit schooljaar gaan we nog
dubbel en dwars van haar genieten!!
Informatieavond
Het schoolplein stond deze week weer vol met fietsen. Overdag uiteraard
met de fietsen van de kinderen, maar ’s avonds eindelijk weer een keer met
de fietsen van onze ouder(s) en verzorger(s). Wij zijn blij dat wij jullie weer
kunnen verwelkomen in de school!!!
We kijken terug op fijne en constructieve informatieavonden. Een hoge
opkomst en een mooie mix tussen vaders en moeders 😊.
Een hartelijke groet,
Krijn van Dijk
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Oude overblijfkaarten
Kent u ze nog, de overblijfkaarten? Jarenlang waren deze kaarten
onmisbaar in de administratie van de tussenschoolse opvang (TSO).
Wij kregen laatst de vraag van een ouder: ‘Wat doen jullie met de
oude overblijfkaarten’? Een goede vraag. Deze kaarten liggen al een
tijdje veilig opgeborgen in onze kluis.
Hoe dat komt? Na de heropening van de schaal na de 2e lockdown, voerden wij een
continurooster in. De kosten voor de vrijwilligersvergoeding van de overblijfouders nam
de school tot het einde van het schooljaar 2020-2021 voor haar rekening. Vervolgens is
besloten om het continurooster aan te houden en zijn de oude overblijfkaarten uit beeld
geraakt.
Deze kaarten zijn destijds natuurlijk betaald en in feite jullie eigendom. Om die reden
krijgt u de mogelijkheid om de kaarten op te vragen. Vervolgens kunt u, indien gewenst,
het restantbedrag terug krijgen.
Hoe gaat dit in zijn werk?
✓

U kunt bij Krijn (directie@meeuwenberg.net) aangeven of u de kaarten terug wilt.

✓

Het oudste kind krijgt vervolgens de envelop met de oude overblijfkaarten (van
het hele gezin) mee naar huis.

✓

Als u wilt, kunt u het restbedrag terugvorderen. U stuurt dan een bericht naar
Krijn (directie@meeuwenberg.net) met het verzoek: ‘terugbetaling
overblijfkaarten’.
Het is belangrijk dat u de volgende gegevens vermeldt in de mail:
Naam ouder(s)/verzorger(s):
Naam kind(eren):
Totaal bedrag terugbetaling (staat vermeld op de envelop):
IBAN:
Het bedrag wordt vervolgens teruggestort op het opgegeven rekeningnummer.

Als u ervoor kiest om het restantbedrag niet terug te vragen, dan blijft dit bedrag
beschikbaar in het schoolfonds. Van het geld dat overblijft wordt o.a. speelmateriaal en
speelgoed aangeschaft.

NPO gelden
Uit de nieuwsberichten heeft u zeker gehoord van de extra
gelden die de regering vanuit het Nationaal Plan Onderwijs
beschikbaar stelt voor het onderwijs. De scholen mogen,
binnen de regels die er zijn, zelf kiezen waar ze die gelden
aan besteden. Ons team heeft gekozen voor een traject om
het schrijfonderwijs te verbeteren als één van de
interventies.
Al jaren merken wij dat de fijn-motorische ontwikkeling en
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dus ook het schrijven van onze leerlingen achteruitgaat. Een ontwikkeling die niet
vreemd is. In het onderwijs ligt al jaren meer en meer de nadruk op rekenen en taal.
Kinderen van deze tijd kiezen liever voor een spelletje op de tablet dan voor een
knutselwerkje. Dan is 1 + 1 dus 2.
Moeite hebben met schrijven beperkt zich niet alleen tot een onleesbaar handschrift. In
de hogere leerjaren belemmert het hen bij het snel schrijven. Ook merken we dat
kinderen soms lichamelijke klachten krijgen door een verkeerde schrijfhouding. Dit
vraagt om aandacht en ontwikkeling.
Samen met twee kinderfysiotherapeuten gaan wij hiermee aan de slag op school.
Allereerst komen zij de materialen voor de motorische ontwikkeling bekijken in de
kleutergroepen. Zijn onze materialen up-to-date en gebruiken we ze juist? Daarnaast
gaan zij in de groepen 1 t/m 5 observeren en de leerkrachten tips geven over
schrijfmaterialen, schrijfhouding enz. zodat direct iets ingezet kan worden. De hogere
groepen krijgen een signaleringslijst waarmee ze dit zelf kunnen doen in de groep. Ook
vinden we het belangrijk tijdig te signaleren wanneer een kind doorverwezen moet
worden naar fysiotherapie. Immers, wanneer dit op tijd gebeurt, is het probleem vaak
sneller verholpen.
Uiteindelijk hopen we aan het einde van het schooljaar onze kennis over de fijne
motoriek en het schrijven vergroot te hebben. Daarnaast krijgen we een plan van
aanbevelingen hoe we het schrijfonderwijs op de Meeuwenberg op een kwalitatief hoger
plan kunnen brengen.
Kortom, een mooi traject waar wij als team nu al blij van worden.

Eerste heilige communie 2022
Een bericht vanuit het secretariaat Parochie Maria Magdalena:
“Als uw kind dit jaar in groep 4 zit, mag hij/zij de Eerste Heilige Communie doen. Het
duurt nog even voor het zover is, maar er moet ook nog veel gedaan worden. De
werkgroep Eerste Heilige Communie van de parochie H. Maria Magdalena regelt veel
zaken om u te helpen bij de voorbereiding op de Eerste Heilige Communie van uw kind.
Ook doen wij een beroep op uw medewerking/hulp bij het voorbereiden en organiseren
van diverse activiteiten, want de werkgroep wil de Communie van uw kind graag samen
met u voorbereiden en vieren.
Als u geïnteresseerd bent, of eerst meer informatie wilt, dan kunt u hiervoor contact
opnemen met het secretariaat van de parochie. Zij zijn op werkdagen te bereiken van
09.00-12.00 uur op:
@
T

secretariaat@rkparochiemariamagdalena.nl
0481-451371 (keuze 1)

U ontvangt dan een inschrijfformulier en een informatieboekje.
Aanmelden voor het communietraject kan tot uiterlijk 8 oktober 2021.”

Betaalverzoek zwemgeld
De ouder(s) en verzorger(s) van groep 2 en 3 ontvangen in week 39 een betaalverzoek
voor het innen van het zwemgeld.
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Sociaal-emotionele ontwikkeling
Als ouder wilt u graag weten wat uw kind op school
doet. Ook als het gaat om alles wat uw kind leert op
het gebied van sociale en emotionele vaardigheden.
Wij gebruiken daar de lesmethode Kwink voor. Het
lesmateriaal van Kwink is bedoeld voor de hele school,
verdeeld in onder-, midden- en bovenbouw. Met
behulp van Kwink leert uw kind belangrijke lessen
voor het leven. Het oefent hiermee zijn sociaalemotionele vaardigheden. Daarvoor is een veilige
groep van belang. Een groep waarin kinderen zichzelf kunnen zijn.
De eerste weken van het schooljaar staan in het teken van groepsvorming; elkaar leren
kennen en “hoe worden wij met elkaar een fijne groep”. We noemen die periode de
“Gouden Weken”, omdat we daarin de belangrijkste basis leggen voor een gezellige,
sociaal veilige groep. De kinderen leren elkaar (nog) beter kennen, begrijpen de regels
en afspraken en kunnen zich daar ook aan houden, komen voor elkaar op en leren op
een positieve manier met elkaar communiceren. Kwink geeft ons hier mooie richtlijnen
voor en suggesties voor spel- en gespreksvormen.
Het is fijn om als ouders en school samen te werken aan de sociale en emotionele
vaardigheden van uw kind(eren). Daarom zullen wij een aantal keer per jaar het
“oudernieuws” met u delen. Hierin staat kort en overzichtelijk uitgelegd waar aan
gewerkt wordt in de klassen. Ook delen wij de “koelkastposter” graag met u. Deze poster
biedt u een aantal aanknopingspunten om met uw kinderen in gesprek te gaan over wat
op school besproken is. Op de poster ziet u ook “apenkoppen”. Deze geven de emoties
aan die in de klas aan bod geweest zijn.
Het oudernieuws en de koelkastposter vindt u als bijlage bij deze nieuwsbrief. Wilt u
meer weten of verder lezen kijk gerust eens op de website www.kwinkopschool.nl.
Als school nemen wij ook deel aan de “Week tegen het pesten (27 sept t/m 1 okt)”.
Naast wat onze methode Kwink aanbiedt zullen wij in deze week in alle groepen extra
aandacht besteden aan dit onderwerp. Zo bespreken we het verschil tussen plagen en
pesten, doen we daar oefeningen mee en leren we de kinderen wat ze moeten doen als
ze gepest worden of zien dat iemand anders gepest wordt. In de groepen 6, 7 en 8
worden ook de lessen van WhatsHappy aangeboden, waarin aandacht is voor hoe je met
elkaar omgaat via WhatsApp of andere chatfuncties.
Voor vragen kunt u ons altijd even aanspreken!
Ali (gedragscoördinator) en Chantal (anti-pestcoördinator)

Gehoord in de wandelgangen
Ook deze week stond nieuwsbegrip (begrijpend lezen) weer op
het programma. Dit keer met een bijzonder thema: Gezicht
van oermens nagemaakt.
Het Rijksmuseum van Oudheden in Leiden heeft namelijk het
gezicht van een man laten namaken. Deze man leefde heel
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lang geleden, in de oertijd. Ze noemen deze man Krijn. U zult begrijpen dat dit thema tot
de nodige hilariteit leidde in de wandelgangen bij De Meeuwenberg. Gelukkig ziet
oermens Krijn eruit als een vriendelijke man en leidt dit niet tot angstige aversie tegen
onze meester Krijn.
Wil je Krijn zien? Je kunt het gaan bekijken in het Rijksmuseum van Oudheden in Leiden,
of gewoon door het raampje van de directiekamer

.

Hieper de piep hoera!!
De komende tijd zijn er veel ‘Meeuwenbergers’ jarig. Alvast van harte
gefeliciteerd allemaal! Wij wensen jullie een supergezellige, onvergetelijke
verjaardag!
Sky
Lieve
Luuk
Julita
Elin
Jet
Anna

5 jaar
6 jaar
8 jaar
5 jaar
11 jaar
7 jaar
4 jaar

Hayley
Luuk
Fenne
Riff
Nathan
Anouk

4 jaar
10 jaar
12 jaar
5 jaar
6 jaar
4 jaar

Chloë
Senne
Fien
Thymo
Florian
Matthew
Ara

7 jaar
6 jaar
8 jaar
8 jaar
7 jaar
12 jaar
4 jaar

Datum

Activiteit

Week 38

Nationale sportweek
(o.a. zwemclinics groep 4 t/m 8)
Rommelmarkt kerk van 10:00 tot
14:00 uur
Studiedag 1. Alle kinderen vrij.
Dag van de leraar!
Start project kinderboekenweek:
‘Worden wat je wil’!
Nieuwsbrief 2

25 september
30 september
5 oktober
6 oktober
8 oktober
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Instuif bij Luctor et Emergo te Driel
Beste kinderen, opa’s/oma’s en papa’s en mama’s,
De lessen voor gymmen, turnen, sportief wandelen en de Indoor Bootcamp zijn weer
begonnen. Van jong tot oud hebben wij mogelijkheden.
Vind jij het op school fantastisch om in de touwen te hangen of ben je dagelijks aan het
balanceren op het muurtje van de school? Dan bieden wij diverse lessen gym of turnen aan.
Instuif:
Maar weet je nu niet of je dit echt zo leuk vindt, dan hebben wij dit jaar een instuif. Bij deze
instuif kan je lekker vrij gymmen en kijken welke onderdelen jij nu wel of niet leuk vindt.
Jouw opa en/of oma mogen ook meedoen én zijn van harte welkom om te kijken bij de
sportgroepen voor volwassenen. Maar uiteraard mag je ook je papa, mama, broer en/of zus
meenemen.
Wanneer:
De instuif is op zaterdag 25 september van 15:00 tot 17:00 uur.
Waar:
De instuif is in de gymzaal van de Oldenburg te Driel.
Kosten:
De instuif is helemaal gratis.
Aanmelden:
Stuur een bericht via Whatsapp (liever niet bellen) naar Monica Welsing: 06-40478107.
Vermeld naam en leeftijd. Dan zorgt Monica dat je een tijd krijgt om mee te doen. Je kan ook
mailen naar secretariaat@gymluctoretemergo.nl
Wil je alleen even kijken, kom gerust langs
Corona:
Wij houden ons aan de dan geldende corona-regels. Kinderen kunnen vrij meedoen, maar
voor jongeren van 13 jaar en ouder blijft de afstand van 1,5 meter van belang. Wilt u als
volwassene blijven kijken? Houdt u dan 1,5 meter afstand van elkaar en aan iedereen vragen
wij: blijf thuis als je klachten hebt!

Zien we jou en je familie op 25 september?
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