Vrijdag 21 januari 2022

Nieuwsbrief

38e jaargang

Start 2022
Vorige week startten we het nieuwe kalenderjaar met een
heerlijke en gezellige ‘boerenkoolmaaltijd’. De rest van de week
verliep rustig en kinderen raakten weer gewend aan het
schoolritme.
Achteraf bleek dat de welbekende ‘stilte voor de storm’. Deze
week zijn er veel besmettingen vastgesteld op school: twee
collega’s en diverse kinderen. Op dit moment zijn groep 1-2b en
groep 4 in quarantaine geplaatst. We balen enorm van deze
situatie. En ik durf wel te zeggen: met ons veel andere scholen.
We weten dat vandaag het OMT weer bij elkaar komt om de
situatie op de scholen te bespreken. We zien graag maatregelen die de veiligheid van
kinderen en collega’s in acht nemen, en die ons tegelijkertijd meer mogelijkheden geven
om ons onderwijs te kunnen geven op de manier zoals wij dat het liefste doen. Zodra
daar meer bekend over is, laten we weer van ons horen!
Nu is het even de schouders eronder en er met elkaar het beste van maken. We zijn
ontzettend dankbaar voor alle steun en bemoedigde woorden, maar ook vooral voor jullie
begrip.
Voor kinderen en ouders met corona: beterschap!!!
Ik wens jullie een goed weekend, blijf gezond en tot volgende week!
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Vakantierooster schooljaar 2022-2023
Afgelopen woensdag is het vakantierooster voor volgend schooljaar vastgesteld tijdens
de MR-vergadering. Zoals elk jaar volgen wij het vakantierooster van onze gemeente. Dit
rooster is grotendeels gelijk aan de vakantieplanning van regio Zuid, maar de
zomervakantie wijkt soms af in verband met de Nijmeegse Vierdaagse. Dat is volgend
schooljaar niet het geval. De zomervakantie 2023 in Overbetuwe is gelijk aan de
zomervakantie van regio Zuid. Hierbij de vakanties en bijbehorende data:
Vakantierooster
Zomervakantie 2022
Herfstvakantie
Kerstvakantie
Voorjaarsvakantie
2e paasdag
Koningsdag
Meivakantie
Hemelvaart
2e Pinksterdag
Zomervakantie 2023

Maandag
Woensdag
Maandag

Datum
18-07-2022
22-10-2022
24-12-2022
18-02-2023
10-04-2023
27-04-2023
22-04-2023
18-05-2023
29-05-2023
15-07-2023

t/m
t/m
t/m
t/m

26-08-2022
30-10-2022
08-01-2023
26-02-2023

t/m 07-05-2023
en 19-05-2023
t/m 27-08-2023

Inschrijven broertjes en zusjes bij de Meeuwenberg

Op dit moment tellen wij de inschrijvingen van alle kinderen, die in 2022, 2023 en 2024
vier jaar worden. Als uw zoontje of dochtertje in deze periode vier jaar wordt en u heeft
uw kind nog niet aangemeld; wilt u dit dan alvast doen? We hopen hen natuurlijk te
mogen verwelkomen! Veel van deze kinderen zijn overigens al aangemeld. Het
aanmeldformulier voor broertjes en/of zusjes is verkrijgbaar bij de directie en is ook
toegevoegd als bijlage van deze nieuwsbrief.

Juf Patricia
Juf Patricia is bijna 13 jaar een vaste en gewaarde kracht bij de
tussenschoolse opvang. Eergisteren kreeg ze een leuk telefoontje: ze
heeft een baan aangeboden gekregen bij de middelbare school Maarten
van Rossem in Arnhem. Ze gaat daar aan de slag als medewerker in de
kantine. Voor haar een ontzettend mooie uitdaging. Voor ons natuurlijk
erg jammer, want deze baan kan ze niet combineren met de TSO bij De Meeuwenberg.
We nemen in het voorjaar afscheid van juf Patricia. Voor nu wensen wij haar een hele
mooie tijd toe in Arnhem. Wij bedanken haar voor haar jarenlange inzet voor De
Meeuwenberg!!!!!!!!!!!
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Welkom!
Wij vragen uw speciale aandacht voor een kersverse Meeuwenberger:
Levi wordt binnenkort 4 jaar oud en komt dan bij ons op school. Levi,
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, en onvergetelijke
verjaardag!
Juf Saskia
Ruben
Thomas
Silvijn
Mitchell

9
7
7
8

jaar
jaar
jaar
jaar

Noor
juf Ali
Helana
Sebean

6 jaar
12 jaar
9 jaar

Damin
Madée
Mads
Lindi
Lucas

Datum

Activiteit

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