Vrijdag 27 augustus 2021

Startbrief

38e jaargang

We gaan weer van start!
Beste ouder(s) en/of verzorgers,
De zomervakantie loopt ten einde en het nieuwe schooljaar staat voor de deur. Wij
hopen dat iedereen heeft genoten van een zonovergoten vakantie.
Na een week van voorbereiden zijn wij, het team van de Meeuwenberg, klaar voor de
start. Wij kijken ernaar uit alle kinderen en ouders aanstaande maandag weer te
ontmoeten! In het bijzonder ook een warm welkom voor alle kinderen die maandag voor
het eerst starten bij de Meeuwenberg!
In deze startbrief treffen jullie de eerste benodigde informatie aan voor de start van het
schooljaar. Eind volgende week krijgen de oudste kinderen van een gezin de
activiteitenkalender en de schoolgids van dit schooljaar mee naar huis.
Ik wens jullie, het team en in het bijzonder de kinderen, een prachtig, leerzaam en
gezellig schooljaar toe!
Een hartelijke groet, mede namens het team,
Krijn van Dijk
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Schooltijden
Groep 1 t/m 4
08:30 – 14:30 uur
vrijdagmiddag vrij vanaf 12.00 uur
woensdag: 08:30 – 12:15 uur
Groep 5 t/m 8

08:30 – 14:30 uur
woensdag: 08:30 – 12:15 uur

Halen en brengen
➢

➢

➢

➢

Alle kinderen gaan vanaf 8.20 uur direct naar binnen. Dan start de ‘inloop’. Er
wordt dus voor schooltijd niet gespeeld op het plein. Er is geen pleinwacht.
Kinderen worden vanaf 8.20 uur welkom geheten door de leerkracht. De lessen
starten om 08.30 uur.
De kinderen van groep 3 t/m 8 betreden zelfstandig het voorplein en gaan naar
binnen. Ouders blijven op de parkeerplaats voor ‘Ons Gebouw’ en nemen daar
afscheid van hun kind(eren). De kinderen van groep 3 t/m 8 steken dus zelf over.
De kinderen van groep 1-2 worden door hun ouders naar de buitendeur van de
klas gebracht. Buiten wordt er afscheid genomen en de kinderen gaan zelfstandig
naar binnen. De ouders verlaten zo snel mogelijk het plein.
Voor ouders die het binnenplein betreden geldt de inmiddels bekende looproute.
(met de klok mee om het gebouw heen)

Ingangen per groep
Groep 1-2a: ingang bij de
directiekamer
Groep 1-2b: ingang bij de klas
Groep 1-2c: ingang bij de klas

Groep
Groep
Groep
Groep

3: hoofdingang
3/4: hoofdingang
4: ingang bij de klas
5: ingang binnenplein

Groep 6: ingang bij groep 1-2b
Groep 7: ingang bij de klas
Groep 8: ingang binnenplein

Gymrooster
Juf Geke is onze vakleerkracht bewegingsonderwijs. Zij geeft dit schooljaar zowel op
maandag als ook op vrijdag les aan de groepen 3 t/m 8. Vijf keer per jaar verzorgt zij
ook de gymlessen op woensdag voor de groepen 1-2. De gymlessen worden verzorgd in
de sporthal van “De Oldenburg”. De gymlessen zijn als volgt ingedeeld:
1-2 A
1-2 C

Woensdag
Woensdag

09.15 – 10.00
08.30 – 09.15

1-2 B

Woensdag

10.00 – 10.45

3

Maandag
Vrijdag*

13.00 – 13.45
08.30 – 09.15

3-4

Maandag
Vrijdag

12.15 – 13.00
*

4

Maandag
Vrijdag*
Maandag
Vrijdag
Maandag
Vrijdag

13.45
09.15
09.15
10.00
08.30
10.45

7

Maandag
Vrijdag
Maandag
Vrijdag

10.45
13.00
10.00
13.45

5
6

–
–
–
–
–
–

14.30
10.00
10.00
10.45
09.15
11.30

8

–
–
–
–

11.30
13.45
10.45
14.30

*Groep 3-4 gymt op maandag als afzonderlijke groep. Op vrijdag gymmen de leerlingen
van leerjaar 3 en leerjaar 4 samen.

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

Let op!
Groep 6 gymt en de groepen 1 en 2 gaan gewoon gymmen deze week.
Afgelopen jaren gymden zij niet in de eerste schoolweek.
Gymkleding verplicht
Onze leerlingen gymmen in zaalsportkleding passend bij de leeftijd. In de hogere
groepen spelen we ook hockey en zaalvoetbal. Daarom graag zaalsportschoenen en in dit
geval geen balletschoentjes. A.u.b. geen zwarte zolen: die veroorzaken zwarte strepen
op de (dure!) gymvloer. Kleuters verwisselen alleen hun schoenen en doen een tshirt/trui uit.
Lange haren graag vast met een strikje of elastiekje, enz. Sieraden mogen niet tijdens de
gymles gedragen worden. Met al deze “voorschriften” willen wij kinderleed voorkomen.

Fietsen
Het liefst houden we zoveel mogelijk vierkante meters speelruimte over op ons
plein. Wilt u uw kind zoveel mogelijk achterop uw eigen fiets, per auto of
lopend naar school laten gaan? De kinderen uit groep 7 en 8 parkeren hun fiets
op het pleintje achter ‘Ons Gebouw’. Willen de ouders en verzorgers van groep 7 en 8 dit
met hun kinderen bespreken?

Parkeren kerkplein
Gezien de drukte voor en na schooltijd op het kerkplein, zijn de
parkeerplaatsen op het kerkplein uitsluitend bestemd voor gebruikers en
gasten van ”Ons Gebouw", de auto's van collega’s van De Meeuwenberg en
voor de fietsen van de leerlingen van groep 7 en 8. Hierdoor is het voor ouders en
verzorgers niet mogelijk om hun auto voor of na schooltijd te parkeren op het kerkplein.
Dit omwille van de veiligheid van iedereen! Uiteraard is incidenteel, kort parkeren (voor
bijvoorbeeld schoolzwemmen, kinderen ophalen/ terugbrengen etc.) onder schooltijd
natuurlijk wel mogelijk.

TSO
Volgende week ontvangt u een betaalverzoek via Parro voor de vrijwillige
TSO bijdrage. Wij vragen voor de TSO een vrijwillige bijdrage van €35,- per
schoolgaand kind voor het hele schooljaar. Dat is omgerekend ongeveer 25
cent per (lange) schooldag, per leerling. Ter vergelijking: voorheen kostte het
overblijven €1,50 per kind, per keer.
Met deze vrijwillige bijdrage zetten wij dagelijks drie TSO-ouders in en organiseren zo de
pauzetijden van de leerkrachten. Daarnaast springen collega’s met ambulante taken
(onderwijsassistenten, directie, ib) bij om de overige pauzetijden te realiseren.
Het is mogelijk om de bijdrage in termijnen te betalen.

Privacy-voorkeuren
Elk schooljaar kunt u de privacy-voorkeuren voor uw kind(eren) aanpassen.
Dat doet u in Parro. Het aanpassen van de voorkeuren kan t/m 09-092022. U geeft toestemming, tenzij u de voorkeuren voor bovengenoemde
datum wijzigt. Wilt u de privacy voorkeuren bekijken en desgewenst
aanpassen? Ga naar het groepenscherm -> ‘privacy voorkeuren’ -> geef per kind aan
wat de voorkeuren zijn, via de stipjes op het potlood achter het kind.
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Ouderportaal
In het ouderportaal vindt u alle belangrijke persoonsgegevens van het
gezin zoals deze bekend zijn op school. Wilt u controleren of wij nog
steeds beschikken over de juiste gegevens? Bij het inlogportaal van
Parro kunt u het ouderportaal openen.
U kunt zelf de gegevens aanpassen. De door u aangebrachte wijzingen
komen eerst bij Maarten (onze conciërge en administratief medewerker)
terecht. Hij past het vervolgens aan. De wijzingen worden dus later pas
zichtbaar in het ouderportaal.

Corona
De situatie rondom corona is gelukkig een stuk beter dan een jaar geleden. Op dit
moment zijn er geen bijzondere maatregelen nodig. Laten we hopen dat het zo blijft! Wel
is er nog steeds een beslisboom. Deze is, ter informatie, toegevoegd als bijlage bij deze
startbrief.

Activiteitenkalender
Eind volgende week ontvangt u weer de gedrukte versie van onze schoolgids en
activiteitenkalender. Wist u dat de activiteitenplanning ook zichtbaar is in de Parroagenda? De activiteiten voor 2022-2023 zijn geïmporteerd en nu al zichtbaar!

Donderdag ‘fruitdag’
Om nu alle “gezonde” koeken, liga’s, evergreens, etc. te gaan verbieden en uitsluitend
fruit toe te staan in alle ochtendpauzes gaat ons en velen van u te ver. We laten u daar
vrij in. Behalve op donderdag: die dag geldt op De Meeuwenberg als “fruitdag”. Graag op
donderdag een stuk fruit of knabbelgroente mee voor de gezonde ochtendpauze-smikkel.

Lunch tussen de middag
De lunch is een moment van ontspanning, samenzijn en gezelligheid. De lunch en
drinken dienen de kinderen zelf mee te nemen van huis. We willen dat dit een gezonde
maaltijd is. Er mag géén snoep, koek en chips meegenomen worden. Wilt u er op letten
dat uw kind niet teveel meekrijgt, zodat uw kind alles kan opeten wat er in het
broodtrommeltje zit?

BSO groep 1-2
Een speciaal verzoek voor de ouders van groep 1-2: wilt u via Parro aan de
groepsleerkracht laten weten wanneer uw kind naar de BSO gaat?

Hieperdepiep hoera!!
De komende week zijn er veel ‘Meeuwenbergers’ jarig. Alvast van harte
gefeliciteerd allemaal! Wij wensen jullie een supergezellige, onvergetelijke
verjaardag!
Tim
Job
Aiden

4 jaar
8 jaar
5 jaar

Jack
Evelyn
Pernille

5 jaar
10 jaar
4 jaar

Joey
Joab

8 jaar
7 jaar
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Datum

Activiteit

29-08
02-09

Eerste schooldag
Nieuwsbrief 1
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