Vrijdag 11 november 2022

Nieuwsbrief

39e jaargang

Logopediepraktijk Van Dijck
Beste ouders en verzorgers,
Ik ben Jolijn Bootsma en logopedist bij Logopediepraktijk
van Dijck.
Vanaf 1 november starten wij, in samenwerking met cb de
Meeuwenberg, op onze nieuwe locatie in Driel, namelijk in
het bijgebouw (de consistorie) van de protestantse kerk.
Wat wij als logopedist doen, is het helpen van kinderen die
moeite hebben met het aanleren van bepaalde klanken en
het hierdoor moeilijk vinden om duidelijk te praten en
kinderen die moeite hebben om de (Nederlandse) taal te
leren. Dit zie je soms terug in het vertellen van woorden
en/of zinnen of het begrijpen van de taal. Ook helpen wij
kinderen die slappe lip- en of tongspieren hebben.
Mocht u vragen hebben of even kennis willen maken is dat altijd mogelijk.
U kunt mij dan bereiken op 0651310179 of een e-mail sturen naar
jolijn@logopedistelst.nl

Met vriendelijke groet,
Jolijn Bootsma.

Gefeliciteerd!!
Mirthe, Noud, Lynn, Noa en Odin behaalden vlak voor de herfstvakantie hun
‘EasySwim’ diploma! Van harte gefeliciteerd! Wij wensen deze toppers veel
waterpret en zwemplezier.

Kijkzwemmen
Op vrijdag 25 november is er weer ‘kijkzwemmen’. De ouders en
verzorgers van onze waterratjes uit groep 2 kunnen dan de
zwemkunsten van hun kind bewonderen. Het is de bedoeling dat de
kijkende bezoekers eerst boven op de tribune of beneden in de
kantine plaatsnemen. De laatste 15 minuten van de zwemles is iedereen van harte
welkom aan de badrand in het zwembad. Ook is er de mogelijkheid om aan het einde van
de zwemles vragen te stellen aan de badjuf of badmeester.
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5 december actie
“De helpende Handen” organiseert weer de 5 december actie!
Deze actie is bedoeld voor gezinnen met kinderen die wel een
extraatje kunnen gebruiken tijdens deze dure feestmaand.
Om hiervoor in aanmerking te komen, kunnen gezinnen zich
aanmelden middels een briefje met daarop de namen van de
kinderen, de leeftijden, het geslacht, wat ze leuk vinden, hoe
laat ze naar bed gaan, een bereikbaar telefoonnummer en natuurlijk het adres. Dit
briefje mag bezorgd worden op Eijkmansstraat 30.
Op 5 december komen de pieten dan aan de deur om een cadeautje af te geven.
Voorwaarde is wel dat het gezin thuis is op 5 december vanaf 17.30 uur.
Voor meer informatie kan er contact opgenomen worden met Corinne: 06-47340646.

Kerkplein
Na schooltijd staat het kerkplein vol met fietsen en ouders/ verzorgers die wachten op
kinderen. We zien dat er een grote groep ouders, nietsvermoedend, de toegang tot het
kerkplein blokkeert. Hierbij het vriendelijke verzoek om vooral het hele kerkplein te
gebruiken en geen opstopping te veroorzaken bij het smalle “toegangsstoepje”. Vaak is
er bij de kerk nog ruimte genoeg!
Daarnaast ook het vriendelijke verzoek vanuit SKAR om de stoep in de Ausemsstraat vrij
te houden. Zij moeten regelmatig met de kinderen over straat, omdat de stoep bezet
wordt door wachtende ouders. Wilt u hier rekening mee houden? En deze oproep delen
met een ieder die uw kind(eren) komt ophalen? Dank!!!

Luizen
Dit schooljaar controleert de hoofdluisbrigade na elke vakantie de kinderen op hoofdluis.
Ook na de herfstvakantie hebben zij weer hun periodieke rondje gedaan! Dank
daarvoor!!!
We krijgen geregeld van ouders en verzorgers de vraag over hoe je hoofdluis kunt
herkennen, voorkomen en eventueel behandelen. We hopen dat de informatiebrief vanuit
de GGD (zie bijlage) jullie meer info geeft.

Kwink
De feestmaanden komen er weer aan. Sinterklaas, kerst,
oud en nieuw. Dat kan een gezellige tijd worden, maar
doordat het tegelijkertijd ook een spannende tijd is, vraagt
het veel van een ieder. Om deze tijd met elkaar goed door
te komen, zijn er een aantal basisvoorwaarden en vaardigheden nodig. Zo streven we
met elkaar naar: een goede onderlinge verstandhouding, ontspanning en
inlevingsvermogen in elkaars gevoelens. Dit zijn allemaal aspecten van sociaalemotioneel leren waaraan we dagelijks met uw kind werken. Onder andere met de
methode Kwink. Wij vinden dit heel belangrijk, omdat het bewezen is dat kinderen die
zichzelf goed kennen, hun emoties onder controle hebben, zich kunnen inleven in
anderen, relaties kunnen onderhouden en verantwoorde keuzes kunnen maken, nu en
later succesvoller en gelukkiger kunnen meedoen aan onze samenleving.
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We geven in het kort de inhoud aan van de lessen 6 tot en met 10 van Kwink. De
kinderen krijgen deze lessen globaal genomen in de maanden november, december en
januari.
Les 6: Ik weet wat ik voel als ik een fout maak / ik weet hoe ik met mijn fouten kan
omgaan.
Les 7: Ik ontdek onderlinge verschillen en leer die te waarderen en benutten.
Les 8: Ik leer doorzetten in moeilijke situaties.
Les 9: Ik leer meer over een goede vriendschap/ ik laat zien waar ik voor sta als ik
pestgedrag zie.
Les 10: Ik vertel eerlijk als er iets misgegaan is / ik weet wat ik kan doen als er iets
misgegaan is.
Deze thema’s spelen vast ook bij u thuis. Denk bijvoorbeeld aan de onderwerpen fouten
maken, doorzetten en eerlijkheid. Voor meer informatie en handvatten kunt u gebruik
maken van de Koelkastposter voor thuis, deze vindt u als bijlage bij deze nieuwsbrief.
Van harte aanbevolen!

Welkom!
Wij vragen uw speciale aandacht voor twee kersverse
Meeuwenbergers: Saar en Luca. Zij worden binnenkort
4 jaar oud en komen dan bij ons op school. Wij wensen
jullie 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!
Zola
Jesse
Rosemarijn
Bo

5 jaar
7 jaar
11 jaar
12 jaar

Youri
Mels
Noud
Noor

10
10
10
10

jaar
jaar
jaar
jaar

Benjamin
Olivier
Isabel
Esma

6
7
9
7

jaar
jaar
jaar
jaar

Datum

Activiteit

12-11
13-11
23-11
24-11
25-11
02-12

Aankomst Sint in Nederland
Aankomst Sint in Madriel
Schoen zetten
Studiedag 2. Alle kinderen vrij
Kijkzwemmen groep 2
Nieuwsbrief 5

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

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

