Vrijdag 8 oktober 2021
38e jaargang

Nieuwsbrief

Nr. 2

Studiedag 30 september
Donderdag 30 september stond de eerste studiedag van dit schooljaar op het
programma. Het team van de Meeuwenberg boog zich over een aantal belangrijke
thema’s. Met plezier geven wij een korte toelichting:
Programma van Eisen nieuwbouw Meeuwenberg
Onder leiding van ons adviesbureau Pentha Rho gaven wij vervolg aan het
opstellen van het functionele programma van eisen van onze nieuwe school. In
dit programma beschrijven wij alle inhoudelijke wensen/eisen die wij stellen aan
onze nieuwe school. Medio december wordt het programma van eisen opgeleverd. Ook
de MR besluit en adviseert mee in dit traject.
Nieuwe rekenmethode
Dit schooljaar gaan wij op zoek naar een nieuwe, eigentijdse
rekenmethode. Onder leiding van onze rekencoördinatoren (juf
Janneke en juf Monique) evalueerde het team de huidige methode en
stelden wij een ‘programma van eisen’

op voor de nieuwe

methode. Het streven is dat wij in het nieuwe schooljaar hiermee starten.
Rapporten
De werkgroep ‘rapporten’ gaf op de studiedag vervolg aan het
onderzoek naar een ‘nieuw rapport’. Vorig schooljaar zijn we
hiermee gestart en hebben we onze visie op de inhoudelijke kant
van het nieuwe rapport bepaald. In het nieuwe schooljaar gaan de nieuwe rapporten voor
het eerst mee naar huis. Dit jaar hebben we dus nog de oude, vertrouwde en
handgeschreven rapporten van De Meeuwenberg.

5 december actie 2021
‘De Helpende Handen’ biedt de mogelijkheid voor kinderen van
gezinnen uit Driel, met beperkte financiële mogelijkheden, ook
een fijne avond te beleven. We geven u de gelegenheid uw
kind(eren) hiervoor op te geven. De mogelijkheid om dit te doen
is tot 14 november 2021. Het is dan wel de bedoeling dat jullie
thuis zijn op 5 december tussen 17.30 uur en 20.00 uur. We staan dan met een
verrassing aan de deur!
Alleen de namen, de leeftijden en of het een meisje of jongen betreft, zijn nodig.
Natuurlijk hebben we ook een adres nodig waar de verrassing gebracht moet worden. En
ook wat ze eventueel leuk vinden.
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U kunt zich opgeven op de volgende manier: email: Bakker.77@gmail.com of een briefje
in de brievenbus op de Eijkmansstraat 30 of via de leerkracht.
Wij gunnen iedereen op 5 december een glimlach van voldoening.
Voor informatie en/of vragen kunt u bellen met Corinne Bakker tel: 06-47340646.
Graag de jutezakken nadien retour op Eijkmansstraat 30 Driel. Eventueel halen we ze, op
afspraak, bij u op.

Oproep: Raamschilderouders
Onze raamschilderouders hebben weer prachtige schilderingen
gemaakt op onze ramen. Dank!! Zij kunnen overigens nog wel wat
versterking gebruiken. Lijkt het je leuk om 2 á 3 keer per schooljaar
onze ramen te beschilderen? Meld je dan aan bij de coördinator juf
Saskia: saskia@meeuwenberg.net Ook voor meer informatie kan je haar mailen.

GMR
Vorig schooljaar is de medezeggenschapsraad (MR) met succes op
zoek geweest naar twee nieuwe MR-leden. Opnieuw een oproep. Nu
niet voor “deelname” aan de MR van De Meeuwenberg, maar voor
de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad van Trivium.
Trivium is de stichting waar onze school, samen met nog 13 andere
scholen, bij is aangesloten. Als GMR-lid praat je mee over
onderwerpen die van belang zijn voor alle, in ieder geval een meerderheid, van de
aangesloten scholen. Het werkt dus echt schooloverstijgend, maar wel met uiteindelijke
invloed op onze school. Vergaderingen van de GMR vinden ongeveer 6 keer per jaar
plaats in Zetten. Daar is Trivium gevestigd. Lijkt je dit leuk of wil je meer informatie,
neem dan contact op met Krijn. directie@meeuwenberg.net. Wij hopen ook voor de GMR
een enthousiaste en betrokken ouder te vinden! Wij kijken uit naar jullie reactie!

Spreekweek
In week 42 staat de eerste spreekweek van dit schooljaar op het
programma. U wordt dan uitgenodigd voor een 10-minutengesprek.
Tijdens dit gesprek spreken we met elkaar over de start van het
schooljaar. Centraal staat het welbevinden van uw kind; hoe voelt uw
kind zich in de groep en in hoeverre gaat hij/zij met plezier naar school?
De gesprekken vinden de hele week plaats. De leerkrachten bepalen zelf de
gespreksmomenten. Er is echter één gezamenlijke gespreksavond gepland op dinsdag 19
oktober. Dan is het hele team ’s avonds aanwezig. Op de volgende momenten kunt u
zich inschrijven:
➢

Maandag 11 oktober om 09:00 uur: Voorinschrijving ouders met meerdere
schoolgaande kinderen.

➢

Dinsdag 12 oktober om 09:00 uur: Overige ouders kunnen zich inschrijven.

➢

Donderdag 14 oktober om 17:00 uur: Sluiting inschrijving.

CB De Meeuwenberg | Rijnstraat 2 | 6665 CL DRIEL | 026 – 474 29 15 | directie@meeuwenberg.net

Vrijwillige ouderbijdrage
Eind oktober ontvangt u een betaalverzoek voor het betalen van de vrijwillige
ouderbijdrage voor de Oudercommissie. Met dit bedrag organiseert de OC allerlei mooie
activiteiten. Denk hierbij aan de organisatie van de startavond, Sint, Kerst,
Koningsspelen e.d.
Het bedrag van de vrijwillige bijdrage bedraagt € 18,- per schooljaar per kind. Voor
instromende kinderen vanaf 1 januari 2022 wordt een vrijwillige bijdrage van € 9,gevraagd.

Coronamaatregelen
Zoals bekend hebben er versoepelingen plaatsgevonden met betrekking tot de
coronamaatregelen. Twee weken geleden ontving u, in de vorm van de beslisboom, de
meest recente versie van het test- en quarantainebeleid. Verder vindt er een (kleine)
wijziging plaats in het ‘brengbeleid’ van de kinderen en bieden wij ouder(s)/ verzorger(s)
weer de mogelijkheid om een kijkje te nemen in de klas.
Brengen kinderen
➢

➢

➢

➢

Alle kinderen gaan vanaf 8.20 uur direct naar binnen. Er wordt voor schooltijd
niet gespeeld op het plein. Kinderen worden bij de deur van de klas ontvangen
door de leerkracht. De lessen starten om 08.30 uur.
De kinderen van groep 3 t/m 8 betreden bij voorkeur zelfstandig het voorplein en
gaan zelfstandig naar binnen. Om de drukte op het voorplein zoveel mogelijk te
spreiden, blijven de ouders van groep 3 t/m 8 bij voorkeur op de parkeerplaats
voor ‘Ons Gebouw’ en nemen daar afscheid van hun kind(eren).
De kinderen van groep 1/2 worden door hun ouders naar de buitendeur van de
klas gebracht. Buiten wordt er afscheid genomen en de kinderen gaan zelfstandig
naar binnen.
De inmiddels bekende looproute zorgt voor een soepele doorstroom en blijft om
die reden van toepassing. Ouders betreden het binnenplein via het paadje bij
groep 1/2b. Ouders verlaten het binnenplein via het paadje achter de school bij
groep 1/2c.

Pilot ‘Kijkweek’
Wij begrijpen heel goed dat ouders graag een kijkje willen nemen in
de groep van hun kind. Dat is niet alleen heel leuk, maar die
betrokkenheid draagt bij aan het schoolplezier van uw kind. Voor
corona kon dat voor schooltijd in groep 1 t/m 3. Nu geniet deze
optie niet onze voorkeur in verband met de krapte in de gangen en
klassen en de onoverzichtelijke situaties voor kinderen die daardoor kunnen ontstaan.
Daarnaast zien we dat kinderen inmiddels gewend zijn om zelfstandig naar binnen te
gaan. We hebben om die redenen een alternatief bedacht: de ‘kijkweek’. Wat houdt de
‘kijkweek’ in?
➢
➢

Alle klassen doen mee aan de kijkweek.
Ouders kunnen samen met hun kind ná schooltijd een kijkje nemen in de klas van
hun kind(eren).
- Op lange dagen van 14:30 uur tot 14:45 uur.
- Op woensdag van 12:15 uur tot 12:30 uur.
- Op vrijdag (1 t/m 4) van 12:00 uur tot 12:15 uur.
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➢

➢

➢
➢

U kunt bijvoorbeeld een werkje doen met uw kind of samen met uw kind het
gemaakte werk in zijn of haar laatje bekijken. Er valt genoeg te zien in onze
klassen.
De leerkracht is aanwezig in de groep en beschikbaar voor algemene vragen. De
collega’s van groep 1 t/m 3 brengen eerst de kinderen naar het Kerkplein. Zij
zullen iets later dan 14:30 uur in de klas zijn.
U kunt zelf een geschikte dag kiezen in de ‘kijkweek’. U hoeft zich niet aan te
melden.
U kunt iets voor half 3 uw kind opwachten bij de buitendeur van de klas. Zodra de
kinderen buiten zijn, kunt u met uw kind weer naar binnen.

De eerste kijkweek is volgende week al! Van 11 t/m 15 oktober. Van harte welkom!
Na de evaluatie van deze week plannen we nieuwe kijkweken in. Het is ons streven om
elk blok (periode tussen de vakanties) een kijkweek te organiseren. Daar komen we later
nog op terug.

Schoolfoto’s
De schoolfoto’s zijn binnen! Ze worden gesorteerd en gaan maandag mee naar huis!

Opening kerk
In het afgelopen jaar heeft de Protestantse kerk in Driel een flinke
opknapbeurt gehad. De kerk is inmiddels weer in gebruik genomen.
Aanstaande zondag is de officiële opening van het vernieuwde
kerkgebouw. Namens de Meeuwenberg hebben een cadeau gemaakt
voor de kerk. Gisteren hebben wij dit cadeau met een kleine delegatie
‘Meeuwenbergers’ het cadeau aan de predikant overhandigd.

Luizencontrole
Na de herfstvakantie starten we weer met de luizencontrole in de klassen.

Kinderboekenweek
Afgelopen woensdag hebben we op ludieke wijze de
Kinderboekenweek geopend! In plaats van juffen verschenen er in de
klassen een bioloog, een dierenverzorger, een brandweervrouw, een
schoonmaakster, een astronaut, een fietsenmaker, een bakker, een
archeoloog en een advocaat. Er werd druk geraden welke beroepen er
werden uitgebeeld en daarmee kwam het thema van de
Kinderboekenweek “beroepen”; “Worden wat je wil” tot leven!
Alle klassen kregen van meester Krijn een nieuw boek uitgereikt, met het daar
bijbehorende kinderboekenweekgeschenk. De boeken werden met gejuich ontvangen.
In het kader van het thema “beroepen” heeft een aantal klassen deze week al bezoek
gehad van een ouder die enthousiast over zijn/ haar beroep kwam vertellen. Zo hadden
de kleuters een echte kapster in de klas! Aankomende week staan nog meer bezoeken
van ouders die graag iets over hun beroep aan de kinderen willen vertellen, gepland.
Vindt u het ook leuk om aan de klas van uw kind iets te vertellen over uw beroep, dan
bent u van harte uitgenodigd! U kunt zich opgeven bij de leerkrachten.
De aankomende week staat natuurlijk ook nog volop in het teken van de
Kinderboekenweek. In elke klas wordt er gewerkt aan activiteiten rondom een specifiek
beroep. En natuurlijk wordt er heel veel gelezen; voor en door de kinderen en de
leerkrachten! Dit doen we in de klassen, maar ook daarbuiten. Op dinsdagmiddag 12
oktober gaan de leerlingen van groep 4 t/m 8 op bezoek bij de leerlingen van groep 1
t/m 3 om voor te lezen. Op donderdagmiddag 14 oktober verlaten de leerkrachten hun
eigen voorleesstoel, om plaats te nemen op de voorleesstoel van een andere groep om
daar hun voorleeskunsten ten gehore te brengen. En ook de vrijdag staat in het teken
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van voorlezen, op die dag is de jaarlijkse voorleeswedstrijd van De Meeuwenberg voor de
groepen 6 t/ m 8. Wie o wie wordt de nieuwe voorleeskampioen van De Meeuwenberg?!
Met de bekendmaking van de voorleeskampioen 2021 eindigt de Kinderboekenweek op
De Meeuwenberg.
Voor de groepen 1 t/m 4 wordt de Kinderboekenweek afgesloten met een “modeshow”.
Alle kinderen mogen vrijdagmorgen (15 oktober) verkleed in de kleding van hun
favoriete beroep op school komen en daarin schitteren in de modeshow in hun eigen
klas.
Tijdens de jaarlijkse Kinderboekenweek staan kinderboeken en het belang van lezen voor
kinderen centraal. Speciaal voor de Kinderboekenweek wordt het
Kinderboekenweekgeschenk geschreven. Dit jaar is het boekje geschreven door Bette
Westera met als titel “Tiril en de toverdrank”. Het Kinderboekenweekgeschenk ontvangt
men bij besteding van E 12,50 of meer aan kinderboeken tijdens de Kinderboekenweek
(6 t/m 17 oktober 2021).
Voorafgaand aan de Kinderboekenweek worden op het Kinderboekenbal prijzen
uitgereikt. Het boek “Gozert”, geschreven door Pieter Koolwijk en geïllustreerd door Linde
Faas werd bekroond met de Gouden Griffel 2021. “Hele verhalen voor een halve soldaat,
geïllustreerd door Ludwig Volbeda en geschreven door Benny Lindelauf, is bekroond met
het Gouden Penseel 2021.
De winnaars van de kinderjury zijn: “De Zoete Zusjes zoeken een schat” van Hanneke de
Zoete en “Het leven van een loser: Totaal gesloopt” van Jeff Kinney.

Gehoord in de klas!
Tijdens de thema-opening van de kinderboekenweek waren alle juffen
verkleed als een beroep. Zo was juf Ali omgetoverd tot ‘Ali Advocaat’.
Een leerling uit groep 5 merkte op dat het jammer was dat juf Ali niet
in het groen gekleed was. Dat zou haar namelijk eeuwige roem hebben
opgeleverd: juf Ali ‘AvocaDO’ 😊.
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Welkom!
Wij vragen uw speciale aandacht voor een kersverse Meeuwenberger:
Fedde. Hij wordt binnenkort 4 jaar oud en komt dan bij ons op school.
Fedde, wij wensen je heel veel succes en vooral veel plezier op ‘De Meeuwenberg’.

Hieper de piep hoera!!
De komende tijd zijn er een aantal ‘Meeuwenbergers’ jarig. Alvast van harte
gefeliciteerd allemaal! Wij wensen jullie een supergezellige, onvergetelijke
verjaardag!
Madelijn
Lizzy
Lynn
juf Bernice
Stein

10 jaar
7 jaar
10 jaar

Sverre
Fleur
Melek

8 jaar

5 jaar
8 jaar
8 jaar

Luuk
Jace
Lynn
Daley
Juf Chantal

9
7
6
6

jaar
jaar
jaar
jaar

Datum

Activiteit

Week 41
Week 41
Week 42
19 oktober
Week 43
1 november
4 november
5 november

Kinderboekenweek
Kijkweek
Spreekweek
Spreekavond- hele team
Herfstvakantie
Luizencontrole
Nationaal schoolontbijt
Nieuwsbrief 3
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Beste ouder(s) en of verzorger(s),
We zien in de maatschappij dat steeds meer kinderen last hebben van stress en perfectionisme. Dat ze op
hun tenen lopen en de lat voor zichzelf hoog leggen.
Als schoolmaatschappelijk werkers willen we hier graag aandacht voor hebben.
Dit willen we doen in de vorm van een groepstraining die we opgezet hebben: ‘Leren ontspannen’.
•
•
•
•
•
•
•

Laagdrempelig ondersteuningsgroepje voor leerlingen uit groep 6, 7, 8
3 kindbijeenkomsten
1 ouderbijeenkomst
Data en tijd: maandag 8, 15, 22 en 29 november van 15.30 tot 16.30 uur.
De laatste bijeenkomst is de ouderbijeenkomst.
Locatie: wordt nader bepaald, maar in elk geval in Elst
Onder begeleiding van één of twee van onze SMW-ers (Maud, Angela en Lieke)
Kosteloze deelname

Tijdens deze bijeenkomsten komen onder andere de volgende onderwerpen aan bod:
• Basisemoties
• Helpende en niet helpende gedachten
• Ontspanningsoefeningen
• Kwaliteiten en valkuilen
In de ouderbijeenkomst willen we de link maken tussen wat we met de kinderen besproken hebben en
wat hier thuis mee gedaan kan worden. Hoe heb je als ouder invloed op hoe je kind omgaat met stress en
druk? Tevens geven we wat meer achtergrond en advies rondom het begeleiden bij stress en
perfectionisme.
We denken dat deelnemen aan dit ondersteuningsgroepje een extra steuntje in de rug kan geven, zeker
op het gebied van meer ontspannen zijn. Daarnaast geeft het bewustwording van wat er in je hoofd
gebeurt en dat gedachten van invloed zijn op hoe je je voelt.
Voor inhoudelijke informatie mag u contact opnemen met Maud Willems (l.gijzen@santepartners.nl/0657826931).
Als u graag wil dat uw kind en uzelf deelnemen aan deze ondersteuningsgroep, mag u een e-mail sturen
naar l.gijzen@santepartners.nl.
Aanmelden kan tot maandag 11 oktober 2021.

Met vriendelijk groet,
Lieke Gijzen, Angela Litjens & Maud Willems
Schoolmaatschappelijk Werkers Overbetuwe
Santé Partners
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