Vrijdag 20 mei 2022

Nieuwsbrief

38e jaargang

Schaduwdoek
Deze drie toppers (Maarten, Ronald en Frank) hebben
afgelopen weekend de palen en het zonnedoek geplaatst
op het binnenplein. De kinderen speelden deze week naar
hartenlust in de zandbank. Heerlijk in de schaduw en
deels in het zonnetje! Het doek blijkt na gisteren ook
(nood)weersbestendig 😊!
De palen zijn trouwens een cadeautje van juf Yvonne.
Haar afscheidscadeau als leerkracht bij De Meeuwenberg.
Het doek hebben we gekregen van de fam. Schönefeld. Kortom, mede mogelijk gemaakt
door diverse Meeuwenbergers

. Bedankt!

Schoolzwemmen!
De ouders/verzorgers van groep 1 hebben vorige week een opgaveformulier voor het
schoolzwemmen in het schooljaar 2022-2023 ontvangen. We hebben heel wat
formulieren weer retour ontvangen. Willen jullie uiterlijk woensdag 25 mei de formulieren
inleveren bij de groepsleerkracht?

Groepsindeling 2022-2023
Achter de schermen zijn we al gestart met de organisatie van schooljaar 2022-2023. In
deze nieuwsbrief willen jullie u alvast informeren over de groepsindeling. Volgende week
mailen we de formatie voor 2022-2023 en meer informatie over de wijze van indelen van
leerlingen van groep 1-2, 3, 3-4 en groep 4.
Kort en bondig:
1. In totaal hebben we volgend jaar 10 groepen.
2. We starten weer met 3 kleutergroepen. Dat waarborgt een stabiele situatie in de
onderbouw gedurende het hele schooljaar.
3. Er komen afzonderlijke groepen 3 t/m 8.
4. Om de groepsgrootte in leerjaar 3 en 4 te verkleinen is voor het schooljaar 2022-2023
weer gekozen, naast de afzonderlijke groepen, voor een combinatiegroep 3-4. We teren
op een jaar opgedane ervaring en kunnen door de leerlingaantallen in de middenbouw
deze werkwijze voortzetten.
5. De kinderen van het huidige leerjaar 4 komen volgend jaar weer bij elkaar in groep 5.
De groepsgrootte is 29 of 30 kinderen.
6. De werkdrukmiddelen zijn zoveel mogelijk ingezet op onderwijzend personeel (OP) en
onderwijsondersteunend personeel (OOP). Op deze wijze willen de werkdruk van
leerkrachten verlagen en het werkplezier verhogen. Uiteindelijk komt dat ook ten goede
CB De Meeuwenberg | Rijnstraat 2 | 6665 CL DRIEL | 026 – 474 29 15 | directie@meeuwenberg.net

Nr. 11

van de kinderen.
7. Bij de start van het schooljaar ligt het gemiddelde op 22 kinderen per groep. Aan het
einde van het schooljaar ligt dat rond de 24 kinderen per groep;
8. De groepsindeling:
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Nieuwe collega!
Juf Aliejan gaat aan het einde van dit schooljaar met pensioen. Voor de meivakantie
hebben wij een vacature verspreid. Die hebben jullie misschien wel voorbij zien komen
op SocialMedia. Wij kunnen met veel plezier vertellen dat de zoektocht naar juf Aliejans
vervanger is geslaagd! Maria Boele wordt onze nieuwe collega in groep 1-2. Zij stelt zich
graag even voor.
Vanaf volgend schooljaar mag ik, Maria Boele, op de Meeuwenberg
komen werken. Daarom wil ik mij graag even aan u voorstellen. Ik sta
inmiddels 6 jaar voor de klas. Naast het lesgeven ben ik moeder van
een tweeling, geniet ik van mooie momenten met familie en vrienden en
dans ik graag.
Na mijn afstuderen heb ik een jaar invalwerk gedaan en vervolgens
vond ik mijn plek op een christelijke basisschool in Tiel, hier heb ik met
veel plezier mogen werken. Toch besloot ik voor aankomend schooljaar
de overstap te maken naar de Meeuwenberg, een fijne nieuwe uitdaging: een nieuwe,
fijne werkplek en een stuk dichter bij huis. Ik woon namelijk in Heteren.
Ik mag op de Meeuwenberg het stokje overnemen van juf Aliejan in groep 1-2. Maandag
kom ik al een dagje kijken. Ik heb ontzettend veel zin om samen te gaan werken met juf
Laura en alle kinderen en ouders te mogen leren kennen.
Voor als ik u maandag niet zie, alvast een hele fijne zomervakantie en tot volgend jaar!

Pluspunt

‘Het rekenonderwijs van de toekomst’.

Tijdens de laatste studiedag rondden we het oriëntatietraject
voor een nieuwe rekenmethode af. Onze rekencoördinatoren
leidden ons in dit traject langs diverse methodes. Uiteindelijk
hebben we de nieuwe ‘Wereld in Getallen’ en ‘Pluspunt’
uitgeprobeerd in de klas. Twee moderne en frisse methodes
met een uitstekende visie op goed en boeiend rekenonderwijs.
Bij Pluspunt hadden we uiteindelijk het beste gevoel! Een
methode die ruimte biedt aan het vakmanschap van leerkrachten, betekenisvolle
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opdrachten aanbiedt aan onze leerlingen en inspeelt op de huidige theoretische inzichten
van goed rekenonderwijs. Wij stellen Pluspunt met plezier aan u voor!
Allerbeste rekendidactiek:
preventief én uitdagend

Programma met
ruimte

Uitdagende rekenprojecten

Pluspunt combineert de sterke
elementen uit de traditionele
en realistische
rekendidactieken in één vorm:
evenwichtig rekenen. De beste
balans tussen oefenen en
realiteit. Drie didactische
modellen ondersteunen de
leerkracht bij het geven van
goed rekenonderwijs: het
drieslagmodel, het
handelingsmodel en het
hoofdfasenmodel.

Het programma van
Pluspunt is met 30
weken en 1 doel per les
efficiënt en compact.
Daarnaast zijn er 2
optionele instapweken en
5 parkeerweken
waarmee de leerkracht
het hele jaar kan invullen
en het leerprogramma
nog meer op maat kan
maken. Pluspunt geeft
de leerkracht dus alle
ruimte om de kinderen
naar eigen inzicht extra
instructie, oefening of
uitdaging te geven.

Uniek voor Pluspunt is het
Rekenlab, ideaal voor een
parkeerweek. In het Rekenlab
werken de kinderen aan
realistische reken-wiskundige
uitdagingen, waarbij ze
gebruikmaken van 21eeeuwse vaardigheden en
onderzoekend en ontwerpend
leren.

Schoolreisje groep 1 t/m 5
Na 3 jaar gaan we eindelijk weer met de kinderen van groep 1 t/m 5 op schoolreisje. De
kleuters gaan op 21 juni naar het Land van Jan Klaassen. De groepen 3, 4 en 5 gaan die
dag naar attractiepark DippieDoe in Best.
We hoopten, zoals aangekondigd in de schoolgids, dat het budget van €27,50 voldoende
zou zijn. Door de prijsstijgingen bij met name de busmaatschappij, vallen de kosten van
het schoolreisje iets hoger uit. De kosten voor het schoolreisje van groep 1-2 bedragen
€30,- per leerling en de kosten voor het schoolreisje van groep 3 t/m 5 bedragen €29,per leerling. Te zijner tijd ontvangt u een betaalverzoek via schoolkassa.
We kijken uit naar een mooie, zonnige en gezellig dag!!

Welkom!
Wij vragen uw speciale aandacht voor drie kersverse Meeuwenbergers!
Dat zijn: Mette, Joppe en Sven . Zij starten in verschillende
kleutergroepen. Van harte welkom allemaal! Wij wensen jullie heel veel
succes en 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!
Jane
Quint
Juf Huguette
Juf Petra
Tess
Maylin
Juf Marlous

13 jaar
10 jaar

9 jaar
5 jaar

Harmen
Bram
Juf Afra
Lieke
Guusje
Tim
Anne

8 jaar
7 jaar
6 jaar
11 jaar
6 jaar
7 jaar

Jack
Lynn
Jennae
Rohan
Maarten
Joyce
Finn

8 jaar
7 jaar
8 jaar
12 jaar
11 jaar
5 jaar
5 jaar

Datum

Activiteit

26 en 27 mei

Hemelvaartsweekend, kinderen
vrij
Pinksterweekend, kinderen vrij
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5 en 6 juni
10 juni
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