Vrijdag 17 december 2021

Nieuwsbrief

38e jaargang

Beste ouder(s) en verzorger(s),
Dit is alweer de laatste nieuwsbrief van dit kalenderjaar. Een goed gevulde nieuwsbrief
met onder andere meer informatie over de status van onze nieuwe school!
Een jaar geleden eindigden we het kalenderjaar in een lockdown. Nu helaas weer. Wie
had dat gedacht na de hoopvolle berichten van halverwege dit kalenderjaar?
Gelukkig konden we vorige week het jaar met de
kinderen afsluiten. We kijken terug op een geslaagde
Kerstviering. We zijn blij dat deze viering doorging.
Leren hoe je gezamenlijk dingen doet. Een school is
meer dan alleen een plek waar geleerd moet worden.
Een viering zoals kerst helpt daarin en daar besteden
we (ook vanuit onze identiteit) veel tijd en aandacht
aan.
Zoals jullie via het nieuws hebben vernomen, duren de
huidige landelijke maatregelen tot 14 januari aanstaande. Voor de scholen staat 10
januari vooralsnog als datum om te heropenen. Het uitgangspunt om de scholen open te
houden is nog steeds nadrukkelijk aanwezig. Aangezien niemand kan overzien hoe het
verder zal gaan, zal er rond 3 januari opnieuw gekeken worden of een heropening op 10
januari ook daadwerkelijk mogelijk is. Wij verwachten op of kort na 3 januari hier meer
informatie over te krijgen. Wij vertrouwen en hopen op het gunstigste scenario: de
scholen weer open op 10 januari.
We kunnen de feestdagen niet zo vieren zoals we allemaal hadden gehoopt. Ondanks
alles hoop ik dat jullie er mooie warme dagen van maken. Ik wens jullie een fijne kerst
en alle goeds voor 2022!
Een hartelijke groet, mede namens mijn team,
Krijn van Dijk
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Nr. 5

Vakdocent muziek
Onze vakdocent muziek, juf Jenny, is sinds november met zwangerschapsverlof.
Gelukkig hebben we een vervanger gevonden: juf Marjolein verzorgt tot en met
april de muzieklessen! Wij wensen juf Jenny een prettig verlof en juf Marjolein
heel veel plezier bij De Meeuwenberg!

Statusupdate nieuwbouw
Achter de schermen wordt er hard en met veel plezier gewerkt aan
de plannen rondom de nieuwbouw. Het team, de werkgroep
nieuwbouw en de projectbegeleider Lennart Jordaan, werken op dit
moment aan het programma van eisen. Aan het einde van dit
kalenderjaar worden deze programma’s (technisch en functioneel)
opgeleverd. Lennart zal zo nu en dan een update plaatsen in de nieuwsbrief. Vandaag
zijn eerste bericht! Lennart is de vader van onze leerlingen Lucas, Julian, Emma en Sven.
Alvast ter informatie: Het college positief heeft besloten over de ‘Ontwikkelvisie Driel
Zuidoost’. In deze visie wordt een set van randvoorwaarden en uitgangspunten vertaald
in woord en beeld. Dit vormt de basis voor het ontwerpen van het daadwerkelijke plan.
Met bijgevoegde link kunt u de ontwikkelvisie downloaden:
https://gemeenteoverbetuwe.sharefile.eu/d-sdd182eb981254bf199436d8620673b50

Nieuwbouw Meeuwenberg
Begin dit jaar zijn we gestart met het traject om een nieuwe school te
gaan bouwen voor de Meeuwenberg in Driel. Voor mijzelf een extra leuk
project omdat ik nu drie, en eind dit schooljaar vier, kinderen op deze
school heb. De school ligt me dus extra na aan het hart, en dan doe je
toch nét even wat beter je best.
Waar werken we dan zo hard aan? Begin dit jaar zijn we gestart met de zogenaamde
initiatieffase. In die fase wordt bepaald wat de opdracht wordt. Dus een antwoord zoeken
op een aantal vragen. Bijvoorbeeld; Gaan we nieuw- of verbouwen? Voor hoeveel
leerlingen gaan we bouwen, hoe groot moet de school dan zijn en wat betekent de
ontwikkeling van de woningbouwprogramma’s nog? De eerste vraag is makkelijk
beantwoord. Het huidige gebouw is technisch afgeschreven en verbouw zou zo ingrijpend
zijn dat dit in kosten niet meer opweegt tegen nieuwbouw. Door die vraag te
beantwoorden kwam direct de volgende vraag: waar gaan we dan nieuw bouwen? Op de
huidige locatie is niet voldoende ruimte. Dat zien we nu met zijn allen al. Dus op zoek
naar een nieuwe locatie. Daar is uitgekomen dat de nieuwe school onderdeel wordt van
de gebiedsontwikkeling Driel Zuidoost. Tegen de Dorpsstraat en tennisvelden aan een
ontwikkeling voor wonen en onderwijs. Nieuwe berekeningen lieten zien dat we voor
ongeveer 250 leerlingen moeten bouwen, daarin is ook al rekening gehouden met de
nieuwe wijk. Dat betekent een schoolgebouw van ongeveer 1.425m².
Op dit moment werken we aan de definitiefase. Daarin wordt de locatie definitief en
schrijven we de programma’s van eisen. Allereerst het ruimtelijk en functioneel
programma van eisen waarin staat welke ruimtes er in het gebouw moeten komen, hoe
groot die zijn en welke relaties ze met elkaar hebben. Ook zeggen we daarin iets over de
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sfeer, uitstraling en materialisering van het gebouw. Ten tweede schrijven we een
technisch programma van eisen. Daarin staat wat het gebouw moet kunnen en doen en
welke eisen we stellen aan onder andere klimaat, akoestiek, ventilatie, CO2,
temperatuur, en comfort. Ook schrijven we daarin dingen op die de
onderhoudsvriendelijkheid en duurzaamheid (gebruik van energie) goed regelen.
Uitgangspunt is een bijna energieneutraal gebouw. Door straks goede keuzes te maken
en slimme oplossingen te bedenken, is het misschien wel mogelijk naar een volledig
energieneutraal gebouw te gaan.
In deze fase gaan we ook de aanbesteding organiseren voor de partijen die het ontwerp,
de engineering en de uitvoering voor hun rekening zullen nemen. Dat team willen we al
vroeg bij elkaar zoeken om zo goed mogelijk van elkaars kennis gebruik te kunnen
maken.
In de volgende fase gaan we echt ontwerpen. Alles wat nu in teksten staat moet dan in
een gebouw getekend worden. Maar naast een mooi gebouw moeten ook alle installaties
een plek krijgen, moet het een duurzaam gebouw worden, en denken we ook na over het
onderhoud van de gekozen oplossingen. Een behoorlijke puzzel. Ook omdat alle
oplossingen wel binnen het budget moeten blijven dat de gemeenteraad ons ter
beschikking heeft gesteld.
Ik hoor iedereen denken: leuk verhaal maar wanneer is de school klaar? Een logische
vraag. Als alles goed gaat, ronden we voor de zomervakantie van 2022 de definitiefase
en de aanbesteding af en starten we al met de eerste stappen van het ontwerp. Daar
hebben we best even tijd voor nodig. Via een aantal stappen maken we uiteindelijk voor
de zomervakantie het ontwerp uitvoeringsgereed. De vergunningen worden aangevraagd
en dan kunnen we in het derde kwartaal van 2023 starten met bouwen. Ongeveer een
jaar later zou in het tweede kwartaal van 2024 de bouw klaar moeten zijn; op tijd voor
de start van schooljaar 2024/2025.
We vertrouwen erop dat dit allemaal goed gaat en dat we in 2024 de sleutel in de
voordeur van de nieuwe school kunnen steken!

Alle vrijwilligers op school
Wij zijn op school 'rijk’ met de inzet van ouders en opa’s en oma’s
die vrijwillig meehelpen: met wat dan ook. Als ik denk aan de
brigadiers die er altijd maar weer (in weer en wind) staan. De
andere ouders die helpen (luizenmoeders, de OC,
raamdecoratiecommissie, TSO-ouders, rij-ouders voor het zwemmen en ik vergeet er per
ongeluk vast nog een paar) mogen we ook niet vergeten. Juist nu merken we hoeveel
werk ze doen.
Ook speciale dank voor de MR-leden. Zij steken veel tijd en energie in allerlei processen
die zich in en om de school afspelen. Denk aan het meedenken rondom het treffen van
coronamaatregelen, de reguliere MR vergaderingen en ook aan de actieve rol bij het
proces rondom de nieuwe school. Dit vraagt naast hun eigen gezin en werk veel tijd.
Dank voor jullie constructieve en actieve betrokkenheid bij onze school!
Hartelijk bedankt allemaal. We hopen dat we in het nieuwe jaar weer gebruik mogen
maken van jullie hulp.
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Boerenkoolmaaltijd
De boerenkoolmaaltijd is verplaatst naar de eerste maandag in het
nieuwe schooljaar: maandag 10 januari. Een krachtige start van
het nieuwe jaar en hopelijk als bijkomend voordeel dat alle
kinderen dan weer op school kunnen zijn (bijv. kinderen die nu in
quarantaine zitten of ziek zijn).
We organiseren in verband met de coronamaatregelen de boerenkoolmaaltijd op dezelfde
manier als vorig jaar. Mede dankzij wederom een warme geste van een sponsor! Er
worden 10 bakken met boerenkool (met worst!) bezorgd (voor elke groep 1). De
kinderen hoeven die dag alleen wat te drinken mee te nemen en een lege maag! Borden
en bestek zijn bij de bezorging inbegrepen.
O ja, nog even dit: wilt u uw kind die dag een lunchpakketje meegeven als hij of zij echt
niet van de boerenkool wil proeven of een speciaal dieet heeft? Graag vooraf even
doorgeven aan de groepsleerkracht.

Mad Science
Het is bijna zo ver: De naschoolse wetenschap en techniek cursus van Mad Science komt
naar De Meeuwenberg!
Natuurlijk willen wij ons eerst even voorstellen. Daarom
verzorgt onze professor op 12 januari een leuke een leerzame
Science Show! Hierna kunnen de leerlingen van
groep 3 t/m 8 zich inschrijven voor onze naschoolse
wetenschap en techniek lessen.
De cursus is op woensdag om 12:30 uur, vanaf 26 januari. De
lessen duren een uur en vinden plaats in de grote zaal van Ons
Gebouw.
Dit keer gaan we aan de slag met Extreme Elementen! Tijdens de 6-weekse cursus staat
elke week een ander thema centraal, met onder andere lessen over warmteomzetting,
luchtdruk, eenvoudige machines en mysterieuze poeders.
Hoe goed ken je eigenlijk je eigen lichaam? Ga maar eens zijwaarts naast een muur
staan en laat je lijf tegen de muur aan leunen met je schouder. Zet je dichtstbijzijnde
voet op de grond tegen de muur aan, probeer dan je andere been op te tillen. Voel je de
balans in je houding? Je hebt zojuist een proef gedaan met je eigen zwaartepunt!

Nu al nieuwsgierig? Kijk voor een overzicht van data en tijden op onze website
inschrijven.mad-science.nl en klik op naschoolse cursus. Inschrijven kan tot 19 januari.
VOL=VOL
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Welkom!
Na de Kerstvakantie verwelkomen wij Coen, Lucas, Gijs en Sieb.
Zij zijn of worden binnenkort 4 jaar oud en komen dan bij ons op
school. Wij wensen jullie heel veel succes en vooral veel plezier
op ‘De Meeuwenberg’. Van harte welkom!

Afscheid
We hebben afscheid genomen van Madelijn. Zij gaat na de kerstvakantie naar een andere
school. Wij wensen Madelijn heel veel succes en plezier op de nieuwe school!

Hieper de piep hoera!!
De komende tijd zijn er een flink aantal ‘Meeuwenbergers’ jarig. Alvast van
harte gefeliciteerd allemaal! Wij wensen jullie een supergezellige,
onvergetelijke verjaardag!
Renske
juf Alice
Jesse
Ilayah
Valentijn
Eline
Jelte
juf Desi
Odin
Luuk

7 jaar
6
9
8
5
7

jaar
jaar
jaar
jaar
jaar

6 jaar
9 jaar

Alyssa
Thijs
Joshua
Lynn
Tess
Bryan
Charlotte
Dilano
Dex

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

Mats
juf Eline
Jelle
Amber
Max
Nina
Julian
Feline
Saar
Juf Saskia

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

Sportbus
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Datum

Activiteit

20 december
t/m 9 januari
10 januari
10 januari
12 januari

Kerstvakantie

21 januari

Eerste schooldag in het nieuwe jaar.
Boerenkoolmaaltijd
Promoshow Mad Science (onder
schooltijd)
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