
 
 
 
 

NIEUWSBRIEF september 2018 
De Meent 

 
SCHOOLJAAR 2018-2019 

 
Kalender september 
maandag 10/9 omgekeerde oudergesprekken 
dinsdag 11/9 bespreken jaarplan met mr/oc/team 20.30 u 
woensdag 19/9 -21/9 schoolkamp groep 6/7/8 
woensdag 19/9 schoolkorfbaltoernooi gr 3/4/5 
                          team ICT training 
maandag 24/9 inloopochtend 8.15-8.45 u 
vrijdag 28/9 poppenkastvoorstelling in Lienden voor gr 1t/m4 
 
Wijziging in aanwezigheidsrooster 
Marleen Driessen (intern begeleider) is op maandag op De Regenboog en op dinsdag op De 
Meent 
 
Nieuwe leerlingen 
Chris Roest is nu écht gestart in groep 1 en Ivy van de Wardt  in groep 3. 
We wensen jullie allebei een fijne tijd op onze school!  
 
 
 
 
 
Algemene informatie 
Omgekeerde oudergesprekken:  
Alle ouders krijgen een uitnodiging om zelf over hun kind te vertellen aan de leerkracht: hoe 
is hij/zij gestart aan het nieuwe schooljaar, wat zijn de verwachtingen en doelen, hoe moet de 
communicatie plaatsvinden tussen school/leerkracht en ouders? 
Fruitdagen. 
Net zoals de vorige jaren hebben we op De Meent op dinsdag, woensdag en donderdag 
onze fruitdagen. Dat betekent dat alle leerlingen als pauzehap fruit/groente eten ( of via het 
abonnement of zelf meenemen) 



Deur open voor kleuters: om 8.20 uur gaat de deur open voor de kleuters. De andere 
leerkrachten gaan dan naar het voorplein om de leerlingen op te wachten. 
Gymlessen 
De gymlessen zijn op dinsdagmiddag voor de groepen 3/4 en 5 t/m 8. Meester Kevin geeft 
om de week les. Op woensdagmorgen heeft groep 1/2 gym ism T&P sport, want Tamara zet 
de les klaar. Graag weer ouders  
die om 12.15 u even komen  
opruimen. Denkt u aan de juiste maat  
gymschoenen en kleding? 
 
Schoolkorfbaltoernooi 
De groepen 3/4/5 doen op 19 september mee met het schoolkorfbaltoernooi. Zij trainen 
tijdens de gymles en na schooltijd. Nader info volgt via de leerkrachten. 
Privacy wet: Ivm de nieuwe regelgeving is de personeelskamer alleen voor het personeel. 
 
Parro 
Het afgelopen jaar hebben wij gewerkt met de Klasbord app. We starten dit schooljaar met 
een andere app, genaamd Parro.Deze app is voor ouders. U kunt de app downloaden op uw 
telefoon of tablet. Elke leerkracht (van uw zoon/dochter) zal u uitnodigen om lid te worden 
van de groep. Er worden op Parro allerlei zaken geplaatst, zodat u snel informatie krijgt van 
de groep van uw kind. Dit kunnen leuke foto’s zijn van iets uit de groep, maar ook een 
herinnering aan het huiswerk of een toets enz. De app heeft ook de mogelijkheid om u in te 
schrijven voor de oudergesprekken. Mochten we deze inschrijving gaan gebruiken dan hoort 
u dit van ons en zorgen wij voor een uitleg van het programma.  
Zet u vast de Parro app op uw telefoon?? 
  
Onderwijs 
Kanjertraining 
De leerkrachten zijn enthousiast begonnen met de startweek van de Kanjertraining in de 
groepen. In de maand september volgt nog een studiemiddag en in oktober een praktijkdag. 
 
Personeel 
Juf Hanna Geraerts werkt op vrijdag in groep 7/8 , daarnaast gaat zij vanaf nu op 
dinsdagmiddag in groep 3/4 werken omdat juf Natasja aan een studie begint op de 
Hogeschool Utrecht en daarvoor een Lerarenbeurs heeft gekregen.(vanaf 2 oktober is juf 
Hanna er de hele dag) 
Juf Corrie ( vrijwilligster op dinsdag en donderdagmorgen) heeft een heupoperatie gehad in 
de zomervakantie en we wensen haar beterschap! 
Jan Willem Zwanikken is deze week gestart als vrijwilliger op maandag- en 
donderdagmiddag. Hij assisteert o.a. bij de wereldoriëntatie lessen van groep 5 t/m 8.  
 

We wensen iedereen een fijn schooljaar en we hopen u allemaal snel te 
mogen begroeten. 
Namens het team, 
Gerrie Amperse - 061074918 
Anneke Smits    - 0636267708 


