
 

Nieuwsbrief  
  April / mei  2017 

Schooljaar 2016-2017 

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

Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag 

17 april 

2
e
 Paasdag vrij 

18 april 

Eindcito gr 8 

19 april 

Eindcito gr 8 

20 april 

Eindcito gr 8 

21april 

Ontbijt op school 

Koningsspelen 
8.30-12.30 uur  

Daarna vakantie 

22 23 

Vakantie Vakantie Vakantie 

Vakantie 

27 april 
KONINGSDAG  

Activiteiten op het 
plein en op het veld 

Vakantie vakantie vakantie 

1 mei 

Weer naar school 

Tuindagen 

2 

Tuindagen  

pv 

 

3 
Ouderklankbord 
19.00-20.00 uur 

Aansluitende oc 
vergadering 

4 

5 

Bevrijdingsdag-vrij 

6 7 

8 

Deze week lopen 
Janieke, Sophia 
en Nina stage. 

9 

MR 17.30 uur 

10 

Schoolfotograaf 

Scholenbezoek 
Mark van der Pol 

Schoolvoetbal 
toernooi 7/8  

11 

12  

Pv 

 

13 

14 

Moederdag  

15 

Inloopochtend 
8.30-9.00 uur 

16 

DO 

17 

Workshop 
gezonde 

traktaties maken 

18 

19 

Juf Gerrie 
studiedag 

20 21 

22 

vakantie 

23 

vakantie 

24 

Vakantie  

Leerkrachten 
studiedag BB 

25 

vakantie 

26 

vakantie 

27 

vakantie 

28 

vakantie 

29 

Weer naar school 

30 

Start eindcito’s 
voor         

groepen 1 t/m 7 

31 

Schoolvoetbal 
groep 3 t/m 6 

1 2 3 4 



 

Beste ouders,  De maand mei is altijd een maand met veel activiteiten én vrije dagen. Na de 
meivakantie krijgen alle leerlingen van de groepen 1 t/m 7 de eindcitotoetsen. In het ouderportaal van 
ParnasSys kunnen jullie de resultaten volgen. Als de inlog niet lukt, laat het even weten, dan laat ik 
een nieuw wachtwoord opsturen.     

Wat betreft de Koningsspelen aanstaande vrijdag 21 april: Het is leuk als de kinderen in het oranje 
gekleed komen. De leerlingen ontbijten om 8.30 uur eerst op school. Daarna vertrekt groep 6 / 7 / 8 
op de fiets naar het voetbalveld van Lienden. De leerlingen van 1 t/m 5 gaan met auto’s naar De 
Sterappel waar een gezamenlijk programma is. Er wordt voor iets te eten en drinken gezorgd. Als het 
warm weer wordt, kunnen ze een extra waterflesje van thuis meenemen. 

Om 12.30 uur zijn alle leerlingen terug bij school en begint de vakantie.                                                                                                                                   

In deze nieuwsbrief: 
1. Meepraten 
2. Kanjertraining 
3. Kwaliteitszorg  
4. Wetenschap & Techniek 
5. Schoolfotograaf 
6. Workshop gezonde traktaties maken 
7. Schoolvoetbal 
8. Schoolreis  
9. Tuindagen 
10. Flessenactie  
 

         Verjaardagen:  mei. Gefeliciteerd en een fijne dag allemaal! 

 
    
15 Bastiaan van den Berg (2006)  gr 7  
18 Kaylee van Meerten (2010)   gr 3  
23 Elijah Schuurman (2010)   gr 2  
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------- 

1. Meepraten:  We hebben een goed en gezellig lentefeest gehad met heel veel enthousiaste ouders 
en blije kinderen. Het weer hielp ons ook goed mee.                                                                                   
De afgelopen weken hebben we gemerkt dat er vragen zijn bij ouders over verschillende 
onderwerpen. Er zijn ouders die hun vragen bij ons neerleggen maar we horen dat er veel besproken 
wordt op het schoolplein. 
We vinden het belangrijk om te horen hoe jullie als ouders denken over verschillende zaken, o.a. de 
vragen uit de ouderenquête. Daarnaast heeft misschien het artikel van de directeur bestuurder Mark 
van der Pol enige onrust veroorzaakt. In het artikel werd gesuggereerd dat we al voorbereidingen aan 
het treffen zijn voor een fusie. Echter, het staat zwart op wit in onze gezamenlijke krimpnotitie dat De 
Meent zelfstandig blijft zolang de financiële vergoeding van het rijk toereikend is om de school te laten 
draaien. Wel gaan we kijken waar we elkaar bij kunnen ondersteunen en welke activiteiten we samen 
op kunnen pakken, zoals nu de gezamenlijke Koningsspelen met De Sterappel.                                                                                   
We nodigen jullie uit voor een ouderklankbord op woensdag 3 mei van 19.00-20.00 uur. Schuif 
even aan, je kunt ook je eigen vragen stellen. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

2. Kanjertraining: We starten volgend schooljaar met de hele school met de Kanjertraining. We 
hebben besloten om dit jaar nog met een pilot te starten met groep 7/8 op woensdag 3 mei onder 
leiding van Cora den Ambtman, onze intern begeleider. Zij heeft dit schooljaar de training al gevolgd.-
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3. Kwaliteitszorg: Juf Natasja heeft een ongeveer 6 weken geleden een leesplan opgesteld om een 
aantal leerlingen van groep 3 veel meer te laten lezen dan het gewone leesprogramma aangeeft. Zij 
kregen extra leestijd olv leerlingen uit groep 8 (tutorlezen), er zijn ouders die met de kinderen op 
school lezen en er was het zgn 25-woordenprogramma voor thuis. Het is geweldig dat alle leerlingen 
bij de laatste toets van Veilig Leren Lezen voldoende hebben gescoord. 



 

Juf Karlijn heeft een speciaal spellingprogramma gemaakt voor de leerlingen uit groep 6. Alle 
leerlingen en juf Karlijn zijn super trots op hun vorderingen!                                                                      
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   
4. Wetenschap & Techniek:  Vanuit het Kenniscentrum voor Wetenschap & Techniek worden we de 
komende maanden ondersteund om lessen in de onder- en middenbouw uit te werken tot lessen in 
de Willie Wortels Uitvinderij. De medewerkster die ons ondersteunt, zelf directeur van Kindercentrum 
De Buitenhoeve, sprak haar bewondering uit voor alles wat wij in 1 jaar voor elkaar hebben gekregen. 
Ze zei: ‘Er zijn scholen die hiervan dromen, en jullie hebben dat met jullie kleine team en ouders voor 
elkaar gekregen!’                                                                                                                                      
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
5. Schoolfotograaf: Op woensdag 10 mei komt de schoolfotograaf. Vanaf 8.30 uur kunnen leerlingen 
met hun (jongere/oudere) broertjes en zusjes op de foto.                                                                        
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
6. Workshop gezonde traktaties maken: De workshop ‘ gezonde traktaties maken’ wordt 
georganiseerd door Healthclub Juliën en  is gepland op woensdagmiddag 17 mei 2017 van         
14.00 – 15.30 uur in het Huis van Lienden. Het is gratis toegankelijk voor kinderen van 4 t/m 12, 
kinderen hoeven zich niet in te schrijven. Er is plaats voor ruim 100 kinderen. Zie bijlage.                                          
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
7. Schoolvoetbal: Op woensdag 10 mei is het jaarlijkse schoolvoetbaltoernooi in Maurik voor de 
groepen 7 en 8 , op woensdag 31 mei voor de groepen 3 t/m 6. Agnieszka Zaaijer heeft zich 
aangeboden als coach voor groep 4/5/6 en Rick Uding voor groep 7/8.  

De kinderen van groep 4/5/6 mogen op school trainen op dinsdag 2, 9 en 16 mei tot 16.00 uur. De 
bovenbouw hoort het nog.                                                                                                                        
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
8.Schoolreis: Willen jullie aub zo snel mogelijk het bedrag van € 27,50 over maken op NL04 RBRB 
0943 3956 74 tav oudercommissie De Meent, aangezien de bus al betaald moet worden.                         
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
9. Tuindagen: Op maandag 1 en dinsdag 2 mei willen we graag de houten fruitkisten vullen met 
planten. Deze bakken zijn ons geschonken door de Imkervereniging West-Betuwe. Zij willen een Bij 
Bewust Betuwe stimuleren. Ook gaan we zonnebloemzaadjes planten en de voortuin wieden. Houdt 
er aub met de kleding rekening mee.                                                                                                      -
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
10. Flessenactie: In verband met het grote succes van de statiegeldflessen actie verlengen we deze 
tot de vakantie van mei. Dus t/m vrijdag 19 mei hebben jullie nog de gelegenheid om de lege flessen 
op school in te leveren.                                                                                                                                
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Met vriendelijke groet en een fijn Paasweekend, namens het hele team,  

                         Gerrie Amperse. 

 

 



 

 

 

 

 



 

 


