Vrijdag 5 november 2021

Nieuwsbrief

38e jaargang

Lerarentekort
Het zal vast geen nieuws zijn dat er een lerarentekort is. Ook wij merken dat er te weinig
personeel beschikbaar is, met name bij vervangingen van ziekte en verlof. Gelukkig
hebben we tot nu toe alle groepen nog kunnen bezetten door eigen leerkrachten die
extra kwamen werken of door te schuiven. Maar…we gaan de herfst- en winterdagen in.
In deze tijd zijn er vaak griepgolven en ook kijken we met grote zorgen naar de
oplopende coronabesmettingen.
We willen u laten weten dat we onze uiterste best doen om alle klassen ‘bemand’ te
houden, maar misschien moet er soms een noodgreep gedaan worden. De
noodgreepprocedure is daarbij als volgt:
➢

Indien er een leerkracht ziek is of verlof heeft, doen we eerst een verzoek in de
invalpool. Indien er niemand beschikbaar is, vragen we of iemand uit het eigen
team extra kan komen werken en kijken we naar de optie om ambulant personeel
in te zetten. Daarnaast kunnen we altijd nog een paar ex-collega's bellen of
leerkrachten die inmiddels met pensioen zijn.

➢

Indien er echt niemand beschikbaar is, dan blijft de klas thuis. We proberen om
uiterlijk 07:30 uur u hiervan op de hoogte te stellen.

➢

Een klas thuislaten is niet goed voor de kwaliteit van het onderwijs. Dus mocht
het zijn dat eenzelfde klas al een paar keer thuis is geweest en er is weer geen
vervanging; dan kunnen we ervoor kiezen een andere klas thuis te laten ondanks
dat die leerkracht zelf niet ziek is. Zo proberen we de last van de groep te
verdelen. De ouders van de klas die dan thuisblijft proberen we altijd de avond
van tevoren voor 19:00 uur te informeren, maar dit kunnen we niet 100%
garanderen.

➢

De klas die thuisblijft, krijgt geen onderwijs/instructies die dag. In Classroom
(groep 3 t/m 8) staan altijd taken die de kinderen die dag kunnen maken.

We hopen dat het bij ons mee zal vallen. We houden u op de hoogte!
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Bloc-test
Graag willen wij u middels dit bericht op de hoogte brengen dat de Meeuwenberg
gebruik gaat maken van de BLOC-test. De BLOC-test is een test die een beeld
geeft van de motorische vaardigheden en het sportieve gedrag van onze
kinderen.
Deze motorische test bestaat uit vier activiteiten en wordt afgenomen tijdens de gymles.
De BLOC-test richt zich op kinderen uit de groepen 3 tot en met 8. In deze groepen zal
de test tijdens de gymlessen op 15 of 22 november afgenomen worden. De ervaring leert
dat de kinderen de testen en het programma als leuk en interessant ervaren!
Juf Geke ontvangt de resultaten van de test. De uitslagen van de testen worden anoniem
verwerkt. Met de uitkomsten van de test kunnen we de inhoud van de gymlessen nog
beter afstemmen op de (motorische) ontwikkelbehoeftes van de kinderen en de
verschillende klassen. Dat is ook één van de doelen die we voor ogen hebben met inzet
van de NPO-gelden.
Mocht u desondanks bezwaar hebben dat uw kind deelneemt aan de test, dan kunt u dat
per mail of telefonisch kenbaar maken bij meester Krijn. Indien u vragen heeft over de
test en/of aanvullende informatie wilt, dan horen we dit graag van u.

Luizencontrole
Afgelopen maandag was er sinds ruim een jaar weer een
hoofdluiscontrole op De Meeuwenberg. We zijn dik
tevreden: Er is géén hoofdluis geconstateerd. Grote dank
aan de luizenmoeders die hun controletaak zo leuk en
serieus hebben gedaan.

Sportbus!

https://www.sjorssportief.nl/activiteit/193863/sportbus
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Quarantaine
Wij ontvangen steeds meer berichten van ouders (en soms kinderen) die kampen met
Covid-19.
Voor de kinderen die thuis in quarantaine zitten staat er in Google Classroom een
standaard lespakket klaar. Dit geldt voor de leerlingen van groep 3 t/m 8. Zij kunnen
hiermee zelfstandig aan de slag.
Op de tweede of derde dag verzorgt de leerkracht een programma voor het kind(eren) in
Google Classroom. Voor de kinderen uit groep 3 kan er een pakketje met lesmateriaal
worden opgehaald (of dit wordt meegegeven aan een andere leerling/ouder).
Indien nodig en gewenst zoekt de leerkracht (online en/of telefonisch) contact met de
leerlingen. Dit is afhankelijk van de lengte van de quarantainetijd, de noodzaak en de
behoefte. Dat is dus maatwerk.
Nog niet in alle groepen zijn de wachtwoorden meegegeven, deze gaan uiterlijk maandag
mee.
In de bijlage van deze nieuwsbrief is nogmaals de beslisboom opgenomen. Let op! Als
een gezinslid corona heeft en een kind tot de categorie ‘huisgenoten’ behoort, dan blijft
het kind thuis in quarantaine. Behalve als een kind immuun is. Na een negatieve test op
dag 5, mag het kind dan weer naar school.

Schoolontbijt
In de ontbijtweek van het Nationaal Schoolontbijt van 1 - 5 november
schuiven kinderen in heel Nederland op school aan tafel voor een gezond
ontbijt en een leuke les over de beste start van de dag. Zo leren kinderen
op een feestelijke manier hoe belangrijk het is om elke dag gezond te
ontbijten. Ook bij de Meeuwenberg kijken we terug op een gezellige,
leerzame ochtend met een heerlijk gezond ontbijtje!

Gezien op het internet!
Vandaag is de Week van de Pleegzorg begonnen. Samantha (11 jaar) uit
groep 8 van De Meeuwenberg bakte daarom samen met wethouder Rob
Engels een taart en ze spraken over hoe het is om een pleegkind te zijn.
De volledige video vind je hier:
https://www.youtube.com/watch?v=Ro4t7R2Pp2o

Welkom!
Wij vragen uw speciale aandacht voor een kersverse Meeuwenberger:
Zola. Zij wordt binnenkort 4 jaar oud en komt dan bij ons op school.
Zola, wij wensen je heel veel succes en vooral veel plezier op ‘De Meeuwenberg’.
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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!
Juf Chantal
Lieke
Isabella
Juf Fraukje

9 jaar
8 jaar

Rosemarijn
Bo
Juf Rita
Jesse

10 jaar
11 jaar
6 jaar

Noor
Youri
Mels
Noud

9
9
9
9

jaar
jaar
jaar
jaar

Datum

Activiteit

13
14
23
26

Aankomst Sint in Nederland
Aankomst Sint in Driel
Studiedag ‘Alle kinderen vrij’
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november
november
november
november
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