Vrijdag 23 september 2022

Nieuwsbrief

39e jaargang

Onze nieuwe bestuurder stelt zich voor
Mijn naam is Margreet van Koppenhagen. Ik ben 39 jaar,
getrouwd en heb twee dochters van 13 en 11 jaar en een
zoon van 6 jaar.
Afgelopen 16 jaar ben ik werkzaam geweest in het hoger
onderwijs. Daarnaast ben ik 6 jaar toezichthouder
geweest bij een stichting voor primair onderwijs en daar
ben ik enthousiast geworden over de functie van
bestuurder in het primair onderwijs. Nu wil ik mijn passie
voor het onderwijs en mijn ervaring in toezicht delen met
alle collega’s van Trivium.
Bij alles wat ik doe staat het welzijn van elke leerling voorop. Ook de zorg voor
personeel, goede onderwijskwaliteit, adequate huisvesting en een organisatie die zich
blijft ontwikkelen zijn voor mij belangrijke punten. Samen met alle collega’s, ouders en
kinderen wil ik zorgen voor, en bouwen aan deze mooie organisatie.
Inmiddels ben ik een 2 maanden actief binnen Trivium. Bij de start van mijn
werkzaamheden heeft een fijne overdracht plaatsgevonden door de voormalige interim
bestuurder en de medewerkers van ons stafbureau. Ook heb ik fijne gesprekken gevoerd
met de directeuren, medewerkers en de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad
(GMR). In al die gesprekken heb ik bevlogen collega’s ontmoet die met hart en ziel
werken op één van onze mooie scholen. Dit wordt dus mijn eerste volledige schooljaar en
ik kijk er naar uit om de goede samenwerking voort te zetten.

Telefoons en smartwatches
Wij zien op school steeds vaker mobiele telefoons en smartwatches
verschijnen bij onze leerlingen. Wij raden u aan de kinderen géén
smartphone of smartwatch (waarmee kinderen kunnen bellen) mee te
geven naar school. Gebruik op school (of bij gym, kamp, excursies, etc.)
is niet toegestaan. De school is vanwege deze maatregel nooit
aansprakelijk bij beschadiging, verlies of diefstal van een smartphone of
smartwatch. Als uw kind een dringende boodschap voor u heeft, mogen
zij altijd de schooltelefoon gebruiken.

Zelftesten
Naar aanleiding van een mededeling van de Rijksoverheid, moeten we als school
protocollen maken in het geval het aantal coronabesmettingen weer toeneemt. Wij
hanteren daarbij in ieder geval de basisregels van de overheid. De belangrijkste regel
vanuit de overheid is dat er bij klachten getest moet worden. Zie beslisboom. Indien
kinderen keelpijn, een ‘snotneus’, hoesten en/of koorts hebben, moeten ze eerst thuis
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getest worden, voordat ze naar school kunnen. Bij een negatieve test mogen ze naar
school komen.
Wij geven de kinderen maandag één zelftest mee. In het halletje bij de voordeur komt
een voorraad te liggen. Als u meer testen nodig hebt, dan kan uw kind (maximaal 2 per
keer) testen meenemen. Uiteraard mag u ook zelf even naar binnen lopen om de testen
op te halen.

Jacobi
Al tientallen jaren maakt schoonmaakbedrijf Jacobi onze klassen, toiletten, voorgevels,
ramen etc. schoon. Binnenkort wordt het bedrijf overgenomen door schoonmaakbedrijf
Timmer uit Andelst. Hiermee komt een einde aan de jarenlange samenwerking tussen
onze school en de firma Jacobi. Via deze weg willen wij schoonmaakbedrijf Jacobi
bedanken voor de prettige samenwerking en al die jaren trouwe dienst!!!
In het bijzonder willen we Engelien Jacobi bedanken. Zij is bijna 40 jaar onze ‘vaste’
schoonmaakster geweest op De Meeuwenberg. We zullen haar heel erg gaan missen.
Samen met de kinderen zetten we haar binnenkort in het zonnetje. Daarover later meer
informatie!!

Oud papier
Graag brengen wij het volgende onder jullie aandacht: alle oudsten
hebben vorige week de inmiddels bekende ‘gele’ brief meegekregen. De
oproep voor hulp bij het ophalen van het oud papier in Driel!. Ook dit
schooljaar hopen wij weer een beroep te kunnen doen op de spierballen
van diverse ouders, verzorgers, opa’s en oma’s! De eerste aanmeldingen
stromen inmiddels binnen. Hoe meer zielen, hoe meer vreugd! Maar… er
kan nog meer bij! Wij zien jullie aanmeldingen graag tegemoet!
Een hartelijke groet, team oud papier!

Schoolfotograaf 3 oktober
Op maandag 3 oktober komt de schoolfotograaf weer langs. We hebben alle
informatie op een rijtje gezet in een brief. Zie de bijlage bij deze
nieuwsbrief. Er is die dag géén gym voor de groepen 3 t/m 8.

Kijkweek 10 t/m 14 oktober
De eerste kijkweek van dit schooljaar staat gepland voor week 41: maandag 10 t/m
vrijdag 14 oktober. U bent dan na schooltijd weer van harte welkom in de klassen om het
werk en natuurlijk de klas van uw kind(eren) te bewonderen. Noteert u dit alvast in uw
agenda?! We zien u graag!

Gezien in ‘de lucht’!
Afgelopen maandag kwam er iemand langs met een drone! We hebben gave
foto’s gemaakt voor onze nieuwe website. Onderaan deze nieuwsbrief ziet u een
paar beelden. Die wilden we jullie niet onthouden! De nieuwe website wordt
trouwens op 1 oktober gelanceerd! En als we dan toch mooie plaatjes delen in
deze nieuwsbrief; helemaal onderaan de nieuwsbrief de locatie van onze nieuwe school in
prachtig ochtendgloren. Gemaakt door een collega die voorbij fietste.
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Even voorstellen…
Hallo! Ik ben Eline, de nieuwe ‘Juf’ van groep 1/2a op de
donderdagen en vrijdagen voor het komende halfjaar. Ik
zal mij even voorstellen! Ik ben net na een tussenjaar op
de bijbelschool met veel enthousiasme gestart aan mijn
eerste jaar aan de Praktijkpabo op de CHE in Ede. Sinds
kort woon ik in Arnhem en ga ik naar de kerk in
Veenendaal. De grootste reden voor het kiezen voor het
onderwijs is mijn passie en liefde voor kinderen. Ik geniet
van de omgang met kinderen en daarnaast leer ik graag
meer over hoe een kind het best kan worden ondersteund
in zijn/haar groei en ontwikkeling. Dit doe ik vanuit een
Christelijke identiteit en levensovertuiging. Naast mijn
studie werk ik als oppas en in de vakanties ook als
jeugdleidster op kinderkampen.
Daarnaast houd ik wel van een praatje en ben ik ook benieuwd naar u als ouder, dus
spreek mij gerust eens aan op het plein! Hartelijke groet en tot ziens!

Sjors Sportief
Julian uit groep 7 is de winnaar geworden van de Sjors sportief
tekenwedstrijd!Afgelopen woensdag was de wethouder “sport” van
Overbetuwe en “Overbetuwe beweegt” bij ons op school om de prijs
uit te reiken. De klas van Julian boft, want Julian mag met zijn hele
groep gaan zwemmen in zwembad De Helster.
Het boekje van Sjors Sportief is gisteren meegegaan met de oudste
kinderen!

Hieper de piep hoera!!
De aankomende weken vieren heel veel ‘Meeuwenbergers’ hun verjaardag.
Alvast van harte gefeliciteerd allemaal! Wij wensen jullie een supergezellige,
en onvergetelijke verjaardag!
Noah
Jet
Hayley
Luuk
Riff
Anna
Anouk

4 jaar
8 jaar
5 jaar
11 jaar
6 jaar
5 jaar
5 jaar

Nathan
Ara
Chloë
Senne
Fien
Thymo
Florian

7
5
8
7
9
6
8

jaar
jaar
jaar
jaar
jaar
jaar
jaar

Lizzy
Lynn

8 jaar
11 jaar

Datum

Activiteit

23-09
Week 39
03-10
06-10 t/m 14-10
Week 41
14-10

Startavond
Week tegen het pesten
Schoolfotograaf
Kinderboekenweek
Kijkweek
Nieuwsbrief 3
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Beste ouder(s)/verzorger(s),
Tegenwoordig zijn er veel veranderende gezinssituaties, onder andere doordat ouders gaan scheiden en
nieuwe relaties aangaan. Vanuit het Schoolmaatschappelijk Werk Overbetuwe willen we hier graag op
inspelen door weer een nieuw “Kind en Scheiding” groep te starten voor leerlingen uit groep 4, 5 en 6.
De leerkrachten van alle scholen zien ook dat er veel kinderen zijn die te maken hebben met ouders die gaan
scheiden of gescheiden zijn.
Voor sommige kinderen is het al wat langer geleden dat zij met de feitelijke scheiding te maken hebben
gekregen, maar door het verdriet en/of de zorgen van hun klasgenootjes komt het bij hen soms ook weer op
de voorgrond.
De leerkracht biedt een luisterend oor en staat open voor de zorgen en het verdriet van de kinderen. Ze
merken echter dat er kinderen zijn die gebaat zijn bij meer begeleiding op dit gebied. De ervaring leert dat
kinderen elkaar goed kunnen steunen. Juist ook kinderen die een positieve ervaring hebben een
ondersteunende rol.
Vanuit het schoolmaatschappelijk werk (SMW) willen we daarom het volgende aanbieden:
•

Laagdrempelig klein ondersteuningsgroepje voor kinderen uit groep 4, 5 en 6.

•

4 bijeenkomsten

•

Data en tijd: maandag 31-10, 7-11, 14-11 en 21-11 van 15.30 tot 16.30 uur

•

Locatie wordt nader bepaald, maar in elk geval binnen de gemeente Overbetuwe

•

Onder begeleiding van twee van onze SMW-ers: Maaike Gort en Lieke Gijzen

•

Kosteloze deelname.

Tijdens deze begeleiding komen onder andere de volgende onderwerpen aan bod:
•

Laten zien dat kinderen niet hoeven te kiezen.

•

Leren aangeven wat ze willen of hoe zij het zien.

•

Vragen van de kinderen beantwoorden.

•

Steun bieden aan elkaar.

Wij denken dat deelnemen aan het ondersteuningsgroepje een extra steuntje in de rug kan geven, ook op het
gebied van school. Wanneer kinderen in hun hoofd nog bezig zijn emoties te verwerken, hebben ze vaak
minder ruimte om te leren.
Voor inhoudelijke informatie en aanmelding mag u contact opnemen met Lieke Gijzen
(l.gijzen@santepartners.nl).
Als u uw kind voor dit groepje wilt aanmelden, ontvangen wij graag een mail vóór maandag 17 oktober, met
naam, leeftijd en schoolnaam van uw kind.
Met vriendelijk groet,
Maaike Gort, Angela Litjens, Sharon Wieringa en Lieke Gijzen
Schoolmaatschappelijk Werk Overbetuwe
Santé Partners (voorheen STMR)
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Instuif bij Luctor et Emergo te Driel

Beste kinderen, opa’s/oma’s en papa’s en mama’s,
De lessen voor gymmen, turnen, sportief wandelen en de Indoor Bootcamp zijn weer
begonnen. Vind jij het op school fantastisch om in de touwen te hangen of ben je dagelijks
aan het balanceren op het muurtje of hek van de school? Dan bieden wij diverse lessen gym
of turnen aan.
Instuif:
Maar weet je nu niet of je dit echt zo leuk vindt, dan hebben wij ieder jaar een instuif. Je kan
op deze dag vrij gymmen en kijken of gymmen of turnen iets voor jou is.
We hebben ook sportgroepen voor volwassenen en op 24 september kan jouw papa of
mama meedoen maar ook alle andere volwassenen. Broer en zus zijn natuurlijk ook van
harte welkom.
Wanneer:
De instuif is op zaterdag 24 september van 14:30 tot 17:00
Waar:
De instuif is in de gymzaal van de Oldenburg te Driel
Het adres is: Hofplein 1 te Driel
Kosten:
De instuif is helemaal gratis.
Aanmelden:
Hoeft niet, je mag gewoon langskomen.

Wil je alleen even kijken, kom gerust langs
Wil je vaker meedoen? Aanmelden voor een les kan op
www.gymluctoretemergo.nl/inschrijfformulier

Zien we jou en je familie op 24 september?
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