Vrijdag 14 oktober 2022

Nieuwsbrief

39e jaargang

Afscheid Engelien
Op vrijdag 30 september namen we
afscheid van Engelien. We hebben haar
met de hele school in het zonnetje
gezet en haar bedankt voor jarenlange
trouwe dienst. Engelien is toegezongen
op het juf Aliejanplein en daarna zijn
we alle klassen rondgegaan. Van elke
klas ontving Engelien een verwennerij
om de eerste weken van haar pensioen
heerlijk te kunnen ontspannen!
Inmiddels zijn Anja en Naomi al gestart
bij De Meeuwenberg. Zij zijn Engeliens
opvolgers en nu dagelijks te vinden bij
De Meeuwenberg. Hen heten we van
harte welkom!!

Nieuwe schoolmaatschappelijk werkster
Mijn naam is Maaike Gort en ik ben de schoolmaatschappelijk
werkster voor basisschool de Meeuwenberg. Ik bied ondersteuning
aan school, kinderen en hun ouders voor vragen over opgroeien en
opvoeden. Voor wat voor vragen kunt u bij mij terecht? Denk
hierbij aan dat uw kind misschien moeite heeft met de
echtscheiding, uw kind vindt het lastig om voor zichzelf op te
komen, uw kind wil graag zijn/haar ei kwijt bij iemand of wellicht
heeft u zelf opvoedingsvragen. De vragen kunnen heel divers zijn.
In een aantal gesprekken kan ik met u, uw kind en school
meedenken naar een oplossing die aansluit bij uw situatie. Als er meer hulp nodig blijkt
te zijn dan kan ik met jullie meedenken over de vervolgroute. De kindgesprekken vinden
plaats op school onder schooltijd. Kan ik u of uw kind ergens bij helpen, neem gerust
contact met mij op via m.gort@santepartners.nl. U kunt mij ook altijd bellen op 0617946158. Het is ook mogelijk om je aan te melden via Carla (intern begeleider).
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Nieuwbouw
In deze nieuwsbrief vertellen wij u graag wat de status
is van het nieuwbouwtraject. In de achterliggende
maanden is er veel gebeurd en gedaan! We zetten het
even op een rijtje.
Medio april rondden we het ‘functioneel’ en ‘technisch’
programma van eisentraject af. Vrij vlot daarna is het
aanbestedingstraject opgestart. Dit traject is vlak voor
de zomervakantie afgerond. Met plezier kunnen wij jullie mededelen dat Kuijpers Bouw
uit Heteren, in samenwerking met Van Hoogevest architecten, de opdracht heeft
gekregen. Samen met hen zullen wij ons nieuwe gebouw ontwerpen en uiteindelijk
bouwen.
Direct na de zomervakantie hebben we in samenwerking met alle betrokken partijen
(Kuijpers, gemeente, Van Hoogevest, SKAR -BSO en peuterwerk-) de planning van de
‘ontwerpfase’ opgetuigd. Het streven is om in het vierde kwartaal van dit jaar de SO-fase
af te ronden. SO staat voor ‘schetsontwerp’.
Begin september maakte het team kennis met Kuijpers en Van Hoogevest en afgelopen
woensdag stond de eerste sessie van ‘werkgroep ontwerpfase’ al op de planning. In deze
sessie verkenden we (een vertegenwoordiging van het team en SKAR) met architecten
Herman en Lucas het programma van eisen. De komende weken vertalen we dit
programma naar een schetsontwerp. Een boeiend, maar vooral heel mooi en leuk proces!
We houden jullie graag op de hoogte van de ontwikkelingen!! We verwachten dat we aan
het einde van dit kalenderjaar al wat plaatjes kunnen laten zien!
Hieronder nog een link naar de website van Kuijpers Bouw en Van Hoogevest architecten.
https://www.stijlvolbouwkundig.nl/
https://www.vanhoogevest.nl/

Corona
Landelijk gezien lopen de coronabesmettingen op. Vooralsnog leidt
dit niet tot nieuwe maatregelen bij De Meeuwenberg. De
beslisboom, zie bijlage, is tot nu toe de enige richtlijn (bij
verkoudheidsklachten).
Op het moment van schrijven zijn er nog weinig kinderen en collega’s die corona hebben
gehad in de afgelopen weken. Althans, voor zover we weten. Laten we hopen dat het zo
blijft

.

In overleg met de GGD heb ik (Krijn) afgesproken om pas bij meerdere besmettingen in
de groep de ouders van de desbetreffende groep op de hoogte te stellen. Zo beperken
we het aantal ‘coronaberichten’ en zenden we alleen informatie als het er echt toe doet.
Het kan zijn dat u (vanwege uw gezondheid of de gezondheid van uw naasten) het toch
prettig vindt om in een eerder stadium op de hoogte te worden gebracht. Bijvoorbeeld
als er één besmetting in de klas of op school is. Wilt u dat aan mij (Krijn) laten weten?
Dan probeer ik hier rekening mee te houden.
Nog even dit: De kinderen hebben vorige week allemaal een test meegekregen. Bij de
hoofdingang staat nu een voorraad met testen. U of uw kind(eren) kunt zelf de
benodigde testen pakken. De voorraad is gebaseerd op 1 test per leerling per week. Dat
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is ongeveer het aantal testen dat u kunt pakken. Er ligt geen aftekenlijst of iets dergelijks
dus dit gaat, zoals we dat van elkaar gewend zijn, volledig vanuit vertrouwen.

Kamp groep 8
Een speciaal bericht voor de ouders en verzorgers van groep 8. De data voor het kamp
van groep 8 zijn gewijzigd naar een week later. Om precies te zijn: 20, 21 en 22 juni
2023. In de Parro-kalender is dit al aangepast. Wijzigt u dit zelf even op de
Meeuwenbergkalender?

Gezocht
Casper uit groep 3-4 is zijn step kwijt. Zie foto. Zijn naam staat
onderop de step. Heeft iemand zijn step gezien of meegenomen?
We horen het graag!

Welkom!
Wij vragen uw speciale aandacht voor een kersverse
Meeuwenberger: Lars. Hij wordt binnenkort 4 jaar oud en
komt dan bij ons op school. Lars, wij wensen je heel veel
succes en vooral veel plezier op ‘De Meeuwenberg’.

Hieper de piep hoera!!
De aankomende weken vieren de onderstaande ‘Meeuwenbergers’ hun
verjaardag. Alvast van harte gefeliciteerd allemaal! Wij wensen jullie een
supergezellige, en onvergetelijke verjaardag!
Lynn
Stein
Melek
Sverre
Fleur

11 jaar
9 jaar
9 jaar
6 jaar
9 jaar

Fedde
Luuk
Jace
Lynn
Daley

5 jaar
10 jaar
8 jaar
7 jaar
7 jaar

Lieke
Isabella
Eva
Zola
Jesse

10 jaar
9 jaar
7 jaar
5 jaar
7 jaar

Datum

Activiteit

Week 42
Week 43
31-10
07-11
08-11
09-11
11-11

Spreekweek
Herfstvakantie
Luizencontrole
Zwemclinic groep 5 & 7
Zwemclinic groep 4 & 8
Zwemclinic groep 3 & 6
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