Vrijdag 22 april 2022

Nieuwsbrief

38e jaargang

Oud papier ophalers

Elke eerste zaterdag van de maand klimmen de vrijwilligers van de kerk en de
vrijwilligers namens De Meeuwenberg op de vrachtwagen, om met veel enthousiasme het
oud papier in Driel op te halen. Een mooi samenspel tussen de kerk en de school voor
een goed doel! In 2021 heeft deze inspanning van de oud papier ophalers maar liefst €
1507 euro opgebracht voor De Meeuwenberg! Een prachtig bedrag! Dit bedrag besteden
we dit jaar in ieder geval aan de nieuwe doeltjes op het binnenplein (deze zijn al een
tijdje geleden geplaatst) en er worden nieuwe schoolshirts aangeschaft voor bijzondere
gelegenheden, zoals bijvoorbeeld schoolreisjes en excursies.
Hulde aan deze vrijwilligers!

Schoolzwemmen!
Op zaterdag 2 april was het een spannende dag voor de
toppers op de foto. Zij mochten afzwemmen en gelukkig
behaalden zij die dag allemaal hun zwemdiploma! Namens
alle juffen en meesters van De Meeuwenberg: van harte
gefeliciteerd met deze prestatie!!
Wij zijn heel trots op deze zwemvaardige leerlingen.
Zoals vorig schooljaar al is aangekondigd, start aankomend schooljaar de nieuwe opzet
van het zwemonderwijs. De memo van april 2021 is ter info als bijlage bij deze
nieuwsbrief toegevoegd. Vanaf augustus 2022 gaat alleen groep 2 nog wekelijks
zwemmen. De kinderen van groep 3 t/m 8 krijgen jaarlijks 2 keer een zwemclinic
aangeboden. Dit jaar hebben we naar volle tevredenheid de zwemclinics uitgeprobeerd!
Na de meivakantie ontvangen de ouders van groep 1 het aanmeldformulier voor het
schoolzwemmen 2022-2023. Het zwemonderwijs voor groep 2 vindt ook in het nieuwe
schooljaar op vrijdagochtend plaats. De kosten zullen, zoals eerder aangekondigd is,
stijgen, maar de groepen worden ongeveer twee keer zo klein als dat nu het geval is. Op
deze manier waarborgen we meer persoonlijke aandacht voor onze waterratjes. We
verwachten dat dit een positief effect heeft op de kwaliteit en begeleiding tijdens de
zwemlessen.
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Schoolvoetbaltoernooi
Met veel trots en plezier zijn de nieuwe voetbaltenues
ingewijd! U ziet hier het stralende damesteam van De
Meeuwenberg op het schoolvoetbaltoernooi van groep 7 en 8.
De jongens en meiden hebben veel plezier gehad en op een
positieve wijze onze school vertegenwoordigd! Aan support
(ook door hun klasgenoten) was geen gebrek! De dames
hebben zelfs de finale gehaald. Een prachtig resultaat!
Dank voor alle ouderhulp rondom de begeleiding en coaching van de teams!!

Paasviering
Afgelopen vrijdag trof ik (Krijn) een verbaasde
bezorger van PostNL in de gang. ‘Zijn jullie vandaag
gewoon geopend?’, vroeg hij verbaasd. Blijkbaar is De
Meeuwenberg een van de weinige scholen die op
Goede Vrijdag wel ‘gewoon’ open is.
En niet zonder reden: wij vieren op Goede Vrijdag
met elkaar het paasfeest. Zo ook weer dit jaar. Eentje
zonder ingewikkelde coronaregels. Gewoon, zoals
vanouds!
We kijken terug op een prachtige dag met daarin een mooie viering in de kerk, een
gezellig paasontbijt in de groep en natuurlijk het traditionele eieren zoeken op het plein.
Veel dank aan de organisatie van deze dag: de paascommissie, de ouders van de OC en
een aantal vrijwilligers van de kerk.

Koningsspelen
Op het moment van schrijven vinden de
Koningsspelen plaats. U zult vast en zeker een aantal
sportieve foto's ontvangen via Parro. Een mooie en
gezellige afsluiter, voordat de vakantie begint. Ook
voor deze organisatie weer alle lof voor de
leerkrachten en ouders die hieraan hebben
bijgedragen!!!

Tot ziens
Vandaag waren Tess en Dex voor het laatst op school. Zij
verhuizen in de meivakantie naar Rheden. Na de meivakantie
starten ze in hun nieuwe klas op de Mauritiusschool. Daar mochten
ze afgelopen woensdag al even wennen. De klasgenoten en de
juffen hebben uitgebreid afscheid genomen van Tess en Dex; zij
hebben een mooi aandenken meegekregen. We wensen Tess en
Dex heel veel plezier op hun nieuwe school. We gaan jullie
missen!!

cb De Meeuwenberg | Rijnstraat 2 | 6665 CL DRIEL | 026 – 474 29 15 | directie@meeuwenberg.net

Welkom!
Wij vragen uw speciale aandacht voor een zestal kersverse
Meeuwenbergers! Dat zijn: Leyla, Emily, Ellemijn, Ivy, Daniël en Femi .
Zij starten na de meivakantie in verschillende kleutergroepen. Van harte
welkom allemaal! Wij wensen jullie 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!
Jakob
Roos
Lana
Julienne
Saar
Fleur
Lotte

7 jaar
5 jaar
10 jaar
9 jaar
5 jaar
11 jaar
5 jaar

Juf Suze
Sophia
Fayen
Tim
Sarah

9 jaar
10 jaar
8 jaar
9 jaar

Veerle
Faas
Charlotte
Mirthe
Jane
Quint
Juf Huguette

11 jaar
5 jaar
12 jaar
6 jaar
13 jaar
10 jaar

Datum

Activiteit

25 april t/m 6 mei
9 mei
20 mei

Meivakantie
Studiedag. Alle kinderen vrij.
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