Vrijdag 01 april 2022

Nieuwsbrief

38e jaargang

Klassewerkplek
Elk schooljaar worden op het landelijke
schoolleiderscongres van de AVS de Klassewerkplekken van
2022 bekend gemaakt. Een Klassewerkplek is een school
die het hoogst scoort op het gebied van werkgeluk voor de
leerkrachten. Dit werkgeluk wordt gemeten d.m.v.
vragenlijsten, uitgezet onder het team. Klassenwerkplekscholen kenmerken zich doordat ze weinig
personeelsverloop hebben en dus minder vacatures; er is
sprake van een laag ziekteverzuim, waardoor er kwalitatief goed onderwijs geboden kan
worden. Het werkgeluk organiseren deze scholen door professionele autonomie te bieden
aan de leerkrachten, ondersteund door een organisatie met duidelijke kaders, doelen en
een visie. Daarnaast is er ruimte voor de mens achter de professional, en worden
leerkrachten uitgedaagd te groeien richting hun eigen doelen.
Met gepaste trots mogen wij bekend maken dat De Meeuwenberg één van de twee
Gelderse scholen is, die is uitgeroepen tot ‘Klassewerkplek’ 2022!
We zijn heel blij met dit ‘predikaat’ en gaan met het team de uitdaging aan om de
komende jaren een ‘Klassewerkplek’ te blijven! Van gelukkige leraren leer je de mooiste
dingen!
Hieronder de scores van De Meeuwenberg (92% respons van de teamleden).

Juffendag
Het duurt nog even, maar graag willen we alvast met u delen dat de Juffendag een dagje
wordt verschoven; van 6 juli naar 7 juli. In de kalender staat de juffendag gepland op
een woensdag, maar voor de invulling van de dag is een donderdag praktischer.
Wat de invulling precies wordt, blijft nog even geheim!
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Kijkweek
In het najaar hebben we een pilot ‘kijkweek’ gedaan. Deze pilot is
goed bevallen. Helaas konden we door de coronamaatregelen geen
vervolg gegeven aan de Kijkweek.
De meeste coronamaatregelen zijn nu gelukkig geschrapt en
daarom nodigen wij van harte alle ouders en verzorgers uit, om
volgende week (4 t/m 8 april) een kijkje te komen nemen in de
eigen groep.
De betrokkenheid van ouders en verzorgers draagt bij aan het schoolplezier van de
leerlingen! Hoe wordt de ‘kijkweek’ georganiseerd?
➢
➢

➢
➢
➢

➢
➢

Alle klassen doen mee aan de kijkweek.
Ouders/verzorgers kunnen samen met hun kind ná schooltijd een kijkje nemen in
de eigen klas van hun kind(eren).
- Op maandag, dinsdag en donderdag van 14:30 uur tot 14:45 uur.
- Op woensdag van 12:15 uur tot 12:30 uur.
- Op vrijdag (1 t/m 4) van 12:00 uur tot 12:15 uur.
Wij willen u verzoeken het bezoek aan de verschillende klassen te spreiden over
meerdere dagen, zodat we met elkaar de tijd kunnen bewaken.
U kunt in de klas een werkje doen met uw kind of samen met uw kind het
gemaakte werk, een toets of gewoon de klas bekijken. Er valt genoeg te zien
.
De leerkracht is aanwezig in de groep en is beschikbaar voor algemene vragen
over het “reilen en zeilen” in de klas. De collega’s van groep 1 t/m 3 brengen
eerst de kinderen naar het Kerkplein. Zij zullen iets later dan 14:30 uur in de klas
zijn. Loop gerust alvast naar binnen!
U kunt zelf een geschikte dag kiezen in de ‘kijkweek’. U hoeft zich niet aan te
melden.
U kunt iets voor half 3 uw kind opwachten bij de buitendeur van de klas. Zodra de
kinderen buiten zijn, kunt u met uw kind weer naar binnen .

Wij heten u van harte welkom!

Schoolvoetbaltoernooi
Woensdag 6 en 13 april vertegenwoordigen de
jongens en de meiden van groep 7 & 8 onze
school bij het regionale schoolvoetbaltoernooi
in Elst.
In de vorige nieuwsbrief plaatsten we een
oproep voor een sponsor, die ons bij de
aanschaf van nieuwe tenues wilde
ondersteunen. Wij zijn heel blij om te kunnen
melden dat we een sponsor gevonden hebben!
Gefu staat in voor de bekostiging van de
nieuwe tenues. DANK!!!
De kinderen lopen dit toernooi (en de komende
jaren) weer ‘spik en span’ bij.
Wij wensen de jongens en de meisjes van
groep 7 en 8 heel veel plezier bij het schoolvoetbaltoernooi! Zet ‘m op!
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Koningsspelen 2022
Op vrijdag 22 april zijn er weer de Koningsspelen! Ook dit jaar
zullen de spelen plaatsvinden op de voetbalvelden van RKSV
Driel. De kinderen worden om 8.30 uur op school verwacht.
Daarna vertrekken we in een lange stoet naar de sportvelden,
waar we om 9.00 uur starten met de opening en een warmingup. Daarna beginnen we met het spellencircuit. Om dit alles
goed te laten verlopen, vragen we nogmaals om hulp (zie
herhaalde oproep ouderhulp Koningsspelen).
Tijdens de spelen krijgen de kinderen een gezonde snack en iets te drinken van de
organisatie. De kinderen mogen vanuit thuis ook nog eten en drinken meenemen, denk
bij warm weer aan iets extra’s te drinken!
De Koningsspelen duren tot 12.30 uur. U kunt uw kind daarna bij de sportvelden op
komen halen. Indien uw kind in de onderbouw zit en zelfstandig naar huis mag, is het
handig dit van tevoren aan te geven bij de juf van de groep. De kinderen zijn ’s middags
vrij.
Het zou leuk zijn als de kinderen in het Oranje gekleed zijn, het zijn tenslotte de
Koningsspelen!
We gaan voor een sportieve, gezellige ochtend voor alle leerlingen!

Herhaalde oproep ouderhulp Koningsspelen
Onlangs heeft u een formulier ontvangen, waarmee u zich kon opgeven voor hulp bij de
Koningsspelen op vrijdagochtend 22 april a.s. Bedankt voor alle reacties en
aanmeldingen die we hierop al mochten ontvangen!
Om de kinderen tijdens de Koningsspelen goed te kunnen begeleiden, hebben we echter
nog veel meer begeleiding nodig! Met name voor de middenbouw en de bovenbouw zijn
we nog op zoek naar hulp. Daarnaast zijn we ook nog op zoek naar een “opbouwploeg”
die ons vanaf 7 uur 's ochtends wil helpen om alle spellen klaar te zetten, de
“opbouwploeg” is rond 8.30 uur klaar.
Bij deze ontvangt u nogmaals het formulier waarmee u zich kunt opgeven voor het
opbouwen van het veld en/ of het begeleiden van een groep of activiteit tijdens de
Koningsspelen. Het formulier is als bijlage bij de nieuwsbrief toegevoegd. Het formulier
kan ingeleverd worden bij de groepsleerkracht van uw kind. U mag uw formulier ook
mailen naar geke@meeuwenberg.net .
Aanmelden graag uiterlijk woensdag 6 april aanstaande. Uw hulp wordt zeer
gewaardeerd!!

Paasviering
Vrijdag 15 april vieren wij op school het Paasfeest. We starten met
een paasontbijt in de eigen groep. Daarnaast is er een
gezamenlijke viering (in 2 delen) in Ons Gebouw, zoeken de
kinderen van groep 1 t/m 4 naar paaseieren en is er ’s middags
voor de bovenbouw een speurtocht georganiseerd. Kortom, een
mooi en waardevol programma! We kunnen voor het eerst in 3
jaar weer met elkaar het Paasfeest vieren!
Wat betreft het paasontbijt: alle leerlingen krijgen van de OC een gezellig en lekker
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paasontbijt! Dit bestaat uit een ei, suikerhaasje, krentenbol, pakje appelsap, een appel
en vanaf groep 3 ook een matze met suiker of jam. Na het eieren zoeken, is er voor alle
kinderen ook nog een chocolade paasei.
Als uw kind i.v.m. allergieën één van deze dingen niet mag, wilt u dan zelf zorgen voor
een passende vervanging en deze meegeven naar school die ochtend? Het zou fijn zijn
als u de leerkrachten hiervan ook even op de hoogte stelt, dan weten we zeker dat dat
goed komt! Alvast bedankt hiervoor, mede namens de OC.

Gezien op het plein
Misschien is het u al opgevallen; de groenstrook op het voorplein is weer
“voorjaars- klaar” gemaakt door meester Maarten en hulpouder Miranda.
Het was een ochtendje aanpoten, maar het resultaat mag er zijn! De
komende tijd gaan we weer genieten van alles wat er gaat groeien en
bloeien in onze Meeuwenbergtuin.

Welkom!
Wij vragen uw speciale aandacht voor een kersverse Meeuwenberger!
Haar naam is Yara. Zij start binnenkort in groep 4, bij juf Chantal en juf
Suze. Welkom Yara! 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!
Eva
Juf Rianne
Dex
Casper
Fien
Sophie

8 jaar
6 jaar
7 jaar
9 jaar
11 jaar

Pim
Guusje
David
Romy
Jasmine

11 jaar
12 jaar
9 jaar
5 jaar
5 jaar

Kiki
Antonie
Frederique
Jakob
Roos
Lana

12 jaar
12 jaar
6 jaar
7 jaar
5 jaar
10 jaar

Datum

Activiteit

15
18
20
22

Paasviering
2e Paasdag. Alle kinderen vrij.
Cito Eindtoets groep 8
Koningsspelen tot 12:30 uur. Na de
Koningsspelen zijn de kinderen vrij.

april
april
en 21 april
april

22 april
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