Vrijdag 11 februari 2022

Nieuwsbrief

38e jaargang

Corona
Deze week konden alle klassen weer naar school en waren bijna alle kinderen weer
aanwezig! Het lijkt erop dat de lokale besmettingspiek achter ons ligt.
Onderaan dit bericht ziet u een overzicht van ‘het coronadashboard’ van de
Meeuwenberg. Wij kiezen ervoor om u alleen op de hoogte te stellen als er meerdere
besmettingen in de klas zijn en dat de situatie neigt naar een clusterbesmetting. Een
incidentele besmetting melden wij niet. Een klas hoeft gelukkig niet meer in quarantaine
bij meerdere besmettingen.
Tot dusver lukt het om alle groepen te bemensen. Dat gaat soms met kunst en vliegwerk
en extra inzet van eigen en oud-personeel.
Wel willen wij jullie nog steeds vragen om rekening te houden met een scenario
‘thuisonderwijs’, mocht het onverhoopt niet lukken om passende vervanging te vinden!
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Uitgifte rapport en spreekweek
Volgende week vrijdag krijgen de kinderen van groep 3 t/m 8 hun rapport mee. Een
week later vinden de 10-minutengesprekken plaats. We organiseren de 10minutengesprekken op school. Uiterlijk morgen ontvangen jullie hier meer informatie
over.

TSO
De (oudste) kinderen ontvangen volgende week een mooie, gekleurde brief met daarin
een oproep voor nieuwe ouders, verzorgers, broers, zussen, opa’s en oma’s die onze TSO
willen versterken. Zoals u weet heeft juf Patricia een nieuwe baan en zoeken wij voor
,met name de dinsdag en de donderdag, nieuwe mensen die het leuk vinden om
(structureel of zo nu en dan) gezellig te eten met de kinderen.
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Traktaties
Als een kind jarig is dan staan we daar uitgebreid bij stil en vieren
we met veel plezier zijn of haar verjaardag! De kinderen trakteren
in hun eigen klas en de traktatie voor de juffen en de meesters
wordt in de teamkamer gezet. De jarigen ontvangen van meester
Krijn een ‘Meeuwenbergkaart’.
We zien in een aantal klassen dat het aantal cadeautjes dat wordt uitgedeeld bij een
traktatie toeneemt. Dit als ‘verpakte’ vervanging of toevoeging van een ‘eetbare’
traktatie. De afspraak op school is dat er alleen eetbare (bij voorkeur gezonde) traktaties
worden uitgedeeld. Er mogen géén cadeautjes worden getrakteerd.

Pabo stagiaires 2021-2022
Dit schooljaar mochten wij 3 stagiaires vanuit de CHE verwelkomen. Hun eerste
stageperiode zit erop. De komende weken starten zij met hun tweede stageperiode bij De
Meeuwenberg. Onze PABO-stagiaires stellen zich met plezier aan jullie voor!
Juf Rosa
Mijn naam is Rosa den Bakker en ik ben 17 jaar oud. Ik kom uit Wijchen
en ben momenteel eerstejaars PABO-student op de CHE. Het afgelopen
half jaar heb ik dan ook voor het eerst mogen ervaren hoe het is om voor
de klas te staan. Ik heb vier hele leuke en leerzame weken mogen
meelopen in groep 1/2c, bij Laura en Aliejan. Komende periode zal ik stage
gaan lopen in groep 5 en vast en zeker nog veel meer gaan leren!
Juf Soraya
Mijn naam is Soraya van den Bos, ik ben 21 jaar en ik kom uit Zetten.
Ik zit momenteel in het 2e jaar van de opleiding ‘Leraar Basisonderwijs’
aan de Christelijke Hogeschool in Ede.
Dit jaar loop ik stage in groep 7 op de Meeuwenberg, dit doe ik met veel
plezier!
Meester Liam
Ik ben Liam en ik ben 18 jaar. Ik zit in mijn tweede jaar van de opleiding
leraar basisonderwijs op de Christelijke Hogeschool Ede. Ik heb het
afgelopen halfjaar met heel veel plezier stage gelopen in groep 8 en
komend halfjaar ga ik naar groep 6! In mijn vrije tijd vind ik het leuk om
lekker sportief bezig te zijn en om gezellig met mijn vrienden te zijn.
Daarnaast heb ik een grote liefde voor reizen en doe dit dan ook graag.

Welkom!
Wij vragen uw speciale aandacht voor twee kersverse Meeuwenbergers!
Allereerst Christian. Hij werd afgelopen woensdag 4 jaar oud en is
inmiddels gestart in groep 1-2b! Ook Jasper start binnenkort bij ons op school. Op dit
moment oefent hij in groep 1-2c. Na de voorjaarsvakantie mag hij eindelijk naar de
school van zijn grote broer(s)!
Christian en Jasper, wij wensen jullie 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, en onvergetelijke
verjaardag!
Lindi
Lucas
juf Marrielle
Noa
Tessa
Femy
Niels
Henrike
Aaron

10 jaar
5 jaar
7 jaar
11 jaar
9 jaar
12 jaar
12 jaar
6 jaar

Irisa
Sophie
Koen
Lexie
Julian
Meester Henk
Meester Krijn

5
7
6
5
9

jaar
jaar
jaar
jaar
jaar

Tess
Ziling
Zoey
Mathias
Teije
Dex
Sarah
Sophie
Vanessa

5 jaar
7 jaar
5 jaar
12 jaar
5 jaar
5 jaar
8 jaar
8 jaar
6 jaar

Datum

Activiteit

16
18
14
21
25
28
11

Studiedag alle kinderen vrij
Uitgifte eerste rapport
Inschrijven spreekweek
Spreekweek
Voorjaarsfestival
Voorjaarsvakantie
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februari
februari
t/m 17 februari
t/m 25 februari
februari
februari t/m 4 maart
maart
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