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Schooljaar 2016-2017 

pv= personeelsvergadering MR= medezeggenschapsraad OC= oudercommissie   DO=directeurenoverleg 

Beste ouders, allereerst een goed én gezond 2017 toegewenst door het hele team van De Meent.  
We beginnen op 9 januari met een studiemiddag/avond voor het hele team en dus hebben we 
continurooster, eten alle leerlingen hun eigen brood op school op en zijn ze om 14.15 uur vrij.    
Verder in deze nieuwsbrief:                                                                                                                    
1. Gambia project 

2. Kwaliteitszorg  

3. Voorschoolse opvang 

4. Naschoolse activiteiten 

5. Gezonde school-vignet 

6. Ouderklankbordgroep 

7. Ouderenquête 

8. Muzieklessen groep 3/4/5 

9. 3D printer                                      10. Op tijd 
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         Verjaardagen: januari 
 
 
9 Livia Wiermans (2004)  gr 8  
13 Maud Reijmers (2005)  gr 8  
17 Tim Nicolai Bakker (2009)  gr 4  
17 Chris Vliek (2010)   gr 3  
21 Florian van der Zwet (2009)  gr 4  
28 Mareille Kooistra (2006)  gr 7  
29 John Zaaijer (2005)   gr 8  

Gefeliciteerd en een fijne dag allemaal! 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------- 

1.Gambia  project:           
Ons project heeft 10 gevulde bananendozen opgeleverd en de beide collectes tijdens de 
kerstvoorstellingen € 245,-. Daarnaast is in alle groepen geld gespaard om de bananendozen te 
kunnen verzenden. Op maandag 9 januari krijgt Bertina Zaaijer alles uitgereikt op school. 
Bertina stuurt ons foto’s als alles in het najaar uitgereikt wordt in Gambia. Iedereen hartelijk dank voor 
de bijdrage. 
 

2. Kwaliteitszorg:  We zijn erg tevreden over het werken met de iPads, met name voor het vak 
rekenen. De toetsen van de methode worden beter gemaakt. Leerlingen krijgen op hun eigen niveau 
veel meer oefenstof. We zijn als team erg nieuwsgierig of dit ook te zien zal zijn in de resultaten van 
de cito toetsen. Tweede helft van januari starten de citotoetsen weer voor alle leerlingen, de zgn 
middenmeting. Via het ouderportaal van ParnasSys kunnen jullie de resultaten bekijken. Lukt het niet, 
geef het even door. 

3. Voorschoolse opvang op De Meent: 

Samen met de medezeggenschapsraad en ouders uit de ouderklankbordgroep zijn we een plan aan 
het maken voor voorschoolse opvang op De Meent. In de eerste week van januari krijgen jullie een 
korte enquete mee naar huis om te vragen wie er belangstelling heeft voor deze betaalde opvang 
voor schooltijd vanaf circa 7.15 uur. We hebben al twee medewerkers zodat alle ochtenden in 
principe opvang mogelijk is. 

4. Naschoolse activiteiten: Daarnaast krijgen jullie ook een overzicht van de gevarieerde 
naschoolse activiteiten tot de meivakantie. Het aanbod zal bestaan uit 4 lessen musicalliedjes zingen, 
knutselen, kookclub, scratch (computerprogrammeren). Voor de voorgestelde typelessen voor de 
bovenbouw is maar 1 aanmelding gekomen. We proberen het in het voorjaar nogmaals. Voor de 
kookclub (en andere activiteiten) zijn wij op zoek naar een oven. Wie heeft er één over? 

5. Gezonde school vignet: 

 We zijn als school goed op weg om ons eerste vignet mbt Gezonde School te 
halen. We starten met het onderdeel Voeding. Het behalen van het eerste vignet zullen we feestelijk 
vieren, samen met de GGD.                                                                                                        .  

 

6. Ouderenquete: In het voorjaar volgt een uitgebreide ouderenquete waar onder andere ook de 

vraag zal komen over de schooltijden. 

https://www.ggdghorkennisnet.nl/?file=16148&m=1387284980&action=file.download
http://www.google.nl/url?url=http://denhaag.bscosmicus.nl/kenmerken/gezondeschool-3/&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0ahUKEwicjbq9rIfRAhXFSxoKHXixBs0QwW4IGDAB&usg=AFQjCNFDGbVCMd64ZFwr4VRXgaibEJBj2A


 

7. Ouderklankbordgroep 17 januari 20.00-21.30 uur: Een belangrijk bespreekpunt is de PR voor 

onze school. We gaan een aantrekkelijke flyer ontwerpen die huis aan huis verspreid wordt op o.a.het 

Lingemeer. 

We gaan ons aanbod voor- en naschools vergroten. We hebben ook dromen over een opvang voor  

3-jarigen voor een aantal ochtenden per week. 

Wil je erover meedenken of van te voren ideeën of vragen indienen, mail het even aan 

gerrie.amperse@basisburen.nl  

8. Muzieklessen groep 3/4/5: Marjolein van der Lee zal vanaf dinsdagmiddag 10 januari wekelijks 
muzieklessen komen geven aan groep 3/4/5. Deze muzieklessen worden weer mogelijk gemaakt 
door de financiële bijdrage van muziekvereniging KNA uit Ingen, en daarbij een bijdrage van een 
potje van de oudercommissie ( van circa 15 jaar geleden) en een schoolbijdrage. 

9. 3D printer: En jawel, mede door een subsidie van de RABOBANK heeft onze school de 
beschikking over een bouwpakket voor een 3D printer! De bovenbouwleerlingen mogen mee helpen 
en we worden daarbij begeleid. Komende donderdag is het eerste overleg hierover. 

OP TIJD; Onze bel gaat om 8.25 uur en onze lessen beginnen om 8.30 uur. Een nieuw jaar is dus 

ook een goed startpunt om alle ochtenden op tijd te zijn!                                              

Met vriendelijke groet, namens het hele team, Gerrie Amperse. 
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