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Met Sprongen Vooruit!
Het team van De Meeuwenberg is voortdurend op zoek naar
verbeteringen in het eigen onderwijsaanbod. Dit doen we onder meer
door kritisch te kijken naar het aanbod in de methodes, ons eigen
handelen daarin en we evalueren onze leerling resultaten.
Afgelopen jaren bemerkten we dat we minder tevreden waren over
de automatiseringsvaardigheden van onze leerlingen op het gebied
van rekenen. Ondanks dat we werken met een moderne methode
bleven deze vaardigheden achter in vergelijk met eerdere jaren of te
verwachten resultaten. De rekencoördinatoren van het team (juf Monique en juf
Janneke) zijn op zoek gegaan naar een passende aanvulling op ons rekenonderwijs. Zij
zijn uitgekomen op de cursus Met Sprongen Vooruit! Als team hebben wij dit schooljaar
een scholing gevolgd. Alle collega's hebben hun certificaat behaald.
Met Sprongen Vooruit is een programma voor rekenen en wordt op school ingezet om
een stukje van de rekenles leuker en speelser te maken en bij ons op school nu dus ook
een vast onderdeel naast de methode. Er wordt gerekend met ons lijf en met eigen
producties en spelenderwijs. Zo kan een les over breuken kan bijvoorbeeld vervangen
worden door een spel als Vlaaien Snaaien of Bij De Ratten Af. De kinderen vinden de
spellen leuk en krijgen daardoor meer plezier in rekenen, wat weer bijdraagt aan betere
resultaten. Win-win!
Naast het certificaat hebben wij nu ook een mooi spellenboek in ons bezit en een map
met veel informatie, ook inhoudelijk over het rekenonderwijs. In onze rekenkast staan
voor elke groep kisten met veel materialen van Met Sprongen Vooruit die we nu op de
juiste manier kunnen inzetten bij onze lessen. Er zijn ook spellenkisten met veel spellen
om te spelen, bijvoorbeeld tijdens een rekencircuit, misschien hebt u daar al foto's van
voorbij zien komen op Parro.

TSO
We hebben veel reacties gekregen op de vacatures voor de TSO! Dank voor het
verspreiden van de formulieren en de aanmeldingen. De TSO is weer op volle sterkte
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Voortgang nieuwbouw
Afgelopen week is de aanbesteding voor het ontwerp, de engineering en
de uitvoering van de nieuwe school gestart. Bij deze aanbesteding kijken
we niet zozeer naar de technische kwaliteiten van een partij (het zijn
allemaal bewezen goede bouwers) maar vooral naar de procesmatige
kwaliteiten. Hoe gaan zij, in een team samen met de school en de
gemeente, het ontwerp en de bouw zo opzetten dat we de meeste waar voor ons geld
krijgen? Hoe zorgen we er dus voor dat er zoveel mogelijk van het beschikbare geld
geïnvesteerd wordt in de kwaliteit van het gebouw en zo min mogelijk aan randzaken?
De drie uitgenodigde partijen hebben tot begin juni om zich in te schrijven. Die
inschrijvingen worden daarna beoordeeld. Die beoordeling wordt gemaakt door de school
zelf, de gemeente en het schoolbestuur. Met z'n drieën voegen we die beoordelingen
vervolgens samen en maken we de eindbeoordeling op. De partij met de beste score
krijgt dan de opdracht.
Voor de zomervakantie willen we dan met die partij, de school, het schoolbestuur en de
gemeente een goede kennismaking organiseren. Na de zomer kunnen we dan gelijk
starten met de eerste ontwerpstappen!
Gelijktijdig met de aanbesteding wordt er door de gemeente gewerkt aan de ruimtelijke
procedures in het kader van de omgevingswet. Het bestemmingsplan moet op orde
komen en de voorbereidingen voor het bouwrijp maken worden gestart.
Er is nog weinig van te zien, maar er gebeurt zeker veel!
Met vriendelijke groet,
ing. L.J. (Lennart) Jordaan
Bouwkundig Projectleider

#Durftevragen
We ontvingen eind vorige week een uitnodiging voor het
schoolvoetbaltoernooi voor groep 7/8. De kinderen reageerden
dolenthousiast op deze uitnodiging. De collega’s van 7/8 en de
kinderen onderzoeken nu of we voldoende begeleiding en spelers op
de been kunnen brengen, zodat zij De Meeuwenberg op de
‘schoolvoetbalkaart’ kunnen zetten.
Al pratende ontdekten we dat er een belangrijk onderdeel ontbreekt op
onze school, namelijk: de voetbaltenues. We zouden graag voldoende en goede tenues
willen aanschaffen voor onder andere het schoolvoetbaltoernooi. Zijn er misschien ouders
(met bedrijven) die onze tenues willen en kunnen sponsoren? Heeft u interesse in de
sponsering van een grootmacht in het schoolvoetbal; wilt u dan contact opnemen met
Krijn van Dijk (directie@meeuwenberg.net)?
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Welkom!
Wij vragen uw speciale aandacht voor een kersverse Meeuwenberger!
Haar naam is Lana. Zij start binnenkort in groep 1-2b, bij juf Huguette
en juf Henrike. Welkom Lana! 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!
Sophie
Vanessa
Amber
Mads

8 jaar
6 jaar
7 jaar
11 jaar

Esmay
Julian
Ninthe
Keetje

5
6
5
7

jaar
jaar
jaar
jaar

Liv
Noa
Lennox
Elena

12 jaar
12 jaar
6 jaar
7 jaar

Datum

Activiteit

23 maart
29 maart
30 maart
1 april

Zwemclinic groep 7 / 8
Zwemclinic groep 4
Zwemclinic groep 5 / 6
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