
 
 
 
 

NIEUWSBRIEF oktober 2018 
De Meent 

 
SCHOOLJAAR 2018-2019 

 
Kalender september 
Dinsdag 2/10 Kanjertraining  
Woensdag 3/10 Start kinderboekenweek 
Donderdag 4/10 Dierendag 14.45 uur op schoolplein 
Vrijdag 5/10 Dag van de leraar 
Maandag 8/10 Meenttheater groep 3-4  
Donderdag 11/10 Inspectiebezoek  
Dinsdag 16/10 Gezamenlijke MR vergadering 19.30 uur, locatie Sterappel  
Maandag 22/10 t/m vrijdag 26/10 Herfstvakantie 
Maandag 29/10 Studiedag, leerlingen vrij 
Dinsdag 30/10 Schoolverpleegkundige GGD 
 
 
Nieuwe leerlingen 
Bennie van Ommeren is in groep 1 begonnen. 
We wensen hem een fijne tijd op onze school!  
 
 
 
 
 
 
Algemene informatie 
Kinderboekenweek 
Op woensdag 3 oktober start de kinderboekenweek. Wij starten de kinderboekenweek met 
een boekenmarkt voor en door de leerlingen. De leerlingen mogen op 3 oktober van 12.00 
tot 12.30 uur hun boeken (ver)kopen.  
In de klassen wordt een voorleeskampioen gekozen. De laatste dag van de 
kinderboekenweek mogen de kampioenen van de klassen gaan strijden om 
voorleeskampioen van de school te worden. 



Dierendag 
Dierendag (donderdag 4 oktober) is een bijzondere dag voor veel kinderen. Om de dieren 
wat meer aandacht te kunnen geven deze dag, zijn alle huisdieren vanaf 14.45 uur welkom 
op het schoolplein. 
De kinderen kunnen dan kijken, knuffelen en spelen met alle dieren. 
Om 15.15 uur gaan alle dieren weer mee naar huis met de kinderen. 
 
Algemene ouderavond 
Woensdag 31 oktober is er een algemene ouderavond. Het programma is als volgt: 
19.45-21.00 uur Jaarverslag en begroting OC 

Jaarverslag MR 
Jaarverslag klusteam 

20.15-21.00 uur Kinderen en (zak)geld - introductie van medewerker Rabobank 
 
Wij hopen u allemaal te zien. 
 
Onderwijs 
Praktijkdag Kanjertraining 
Dinsdag 2 oktober is de praktijkdag van de Kanjertraining. Marjolein Hillige (trainer 
Kanjertraining) is dan de hele dag op school om de lessen te geven in alle groepen. 
De praktijkdag heeft als doel om duidelijk te maken hoe belangrijke (kern)oefeningen in de 
klas worden gedaan. Het is een mooi voorbeeld voor de leerkrachten, maar ook het enige 
moment voor ouders om in de klas te kijken bij een les van de Kanjertraining. 
 
U bent van harte welkom in de groep van uw zoon/ dochter. Of in een van de andere 
groepen indien dat tijdstip beter is. 
08.30 - 10.00 uur groep 5-6 
10.30 - 12.00 uur groep 7-8 
13.15 - 14.15 uur groep 1-2 
14.15 - 15.15 uur groep 3-4 
 
Inspectiebezoek 
Op donderdagmorgen 11 oktober komt de inspectie op bezoek. Het gaat niet om een 
beoordeling, maar een observatie van de didactische vaardigheden van de leerkrachten. De 
inspectie gaat dan ook in iedere klas een les bijwonen. Aan het eind van de ochtend is er 
een nagesprek met het team, de directie en met de inspecteur. 
 
Personeel 
In groep 5/6 is juf Emma stagiaire op maandag. 
Lisa Otten loopt stage i.v.m. haar scriptie naar het pedagogische klimaat op de drie scholen 
van ons cluster. 
 
 
Met vriendelijke groet,  
 
Team De Meent. 


