
 

 

 

 

NIEUWSBRIEF december 2018 

De Meent 

 

SCHOOLJAAR 2018-2019 

 
Kalender  

Dinsdag 4/12 Danslessen 

Woensdag 5/12 Sinterklaasviering 

Dinsdag 11/12 Danslessen 

Donderdag 20/12 Leerlingen vrij om 12.00 u 

                            Kerstdiner en viering 17.30- 19.30 u 

Zaterdag 22/12 t/m vrijdag 4/1 Kerstvakantie 

Maandag 7/1 continurooster tot 14.15 u 

 

 

Nieuwe leerlingen 

We zijn er trots op om te vertellen dat we weer een 

nieuwe leerling mogen begroeten in onze school: 

Diko Borgstein in groep 7, veel plezier op onze 

school!  

 

Algemene informatie 

Parkeren bij het hek 

Even een herinnering… 

Willen jullie parkeren op de parkeerplaats en niet bij de uitgang van het hek. Door auto’s bij 

de uitgang van de fietsers te parkeren, wordt het zicht beperkt voor de leerlingen (en 

ouders).  

 

Sinterklaas 

Op woensdag 5 december vieren we Sinterklaas. Samen met alle 

leerlingen wachten we de Sint en zijn pieten buiten op het schoolplein op 

om 08.30 uur. Om 12.30 is het Sinterklaasfeest afgelopen. 

 

Versieren voor Kerst 

Op donderdag 6 december om 08.30 uur gaat de OC de school versieren 

voor de Kerst. Op 21 december ruimen zij weer alles op. Dit is altijd veel werk, dus de OC 

kan wel wat hulp gebruiken. 



Kerstdiner en musical 

Op donderdag 20 december is de kerstviering. De kerstviering 

bestaat dit jaar uit het kerstdiner in de klassen en de kerstmusical.  

De dag ziet er als volgt uit: 

12.00 uur de leerlingen zijn vrij. 

17.30 uur de leerlingen komen in hun mooiste kleren en met een 

gerecht weer op school. De leerlingen nemen hun gerecht mee naar 

de klas en gaan daar samen eten. Na het eten is er een moment om 

voor te bereiden op de musical. 

18.30 uur gymzaal open voor ouders. 

18.45 uur musical in de gymzaal. 

19.30 uur gymzaal opruimen met elkaar en na afloop koffie/thee 

 

Flessenactie 

Er worden in december flessen ingezameld voor nieuwe kerstbomen. De flessen kunnen in  

de invalidentoilet (tegenover het computerlokaal) in (plastic) tassen worden ingeleverd.  

 

Caritas Werkgroep Maurik 

Soms is het lastig om op financieel gebied alles goed op de rit te hebben, te krijgen en/of te 

houden. De Caritas Werkgroep Maurik lost uw problemen niet op, maar kan wel helpen met:  

-         Een luisterend oor bieden. 

-         Met u meekijken of er nog andere instanties zijn, die mogelijk kunnen helpen. 

-         Het geven van een voedselbon / groente-fruitbon, het betalen van schoolgeld, 

contributie voor (sport-)vereniging, aankoop kleding of aanschaf van een 

kinderfiets of  een andere basisbehoefte. 

Wilt u hier meer over weten voor uzelf of voor iemand anders of wilt u graag dat steuntje in 

de rug, dan kunt u een mailtje sturen met uw naam, adres en telefoonnummer naar: 

Maurik@pciwestbetuwe.nl.    

 

Danslessen voor alle kinderen 

Voor alle kinderen is er in de maand december een extra aanbod danslessen. Deze worden 

verzorgd door een dansdocent, waarbij we hopen op deze manier dansen onder de 

aandacht te krijgen van de leerlingen. Dansen is leuk, het is fijn om te bewegen op muziek, 

het is gezond en veel kinderen dansen graag. Het dansaanbod in de gemeente Buren is niet 

zo groot, vandaar dat wij proberen in samenwerking met sportschool Juliën, dansen extra 

aandacht te geven. De danslessen worden gegeven op dinsdag 4 en 11 december onder 

schooltijd. 

   

 

Onderwijs 

Klankbordgroep 

Voorgaande schooljaren zijn er regelmatig klankbordavonden gehouden. Op deze avonden 

werden er punten besproken die aangedragen werden door ouders. Soms leeft er iets onder 

de ouders, zijn er zorgen of juist actiepunten. Zo is er bijvoorbeeld een klusteam ontstaan en 

zijn er ontzettend veel klussen in en rondom school gedaan. 



Mochten er ideeën of onderwerpen zijn die besproken moeten worden en die interessant zijn 

voor alle ouders, dan kan dat via de mail doorgegeven worden aan Gerrie of Anneke. 

 

Personeel 

Even voorstellen…. 

Mijn naam is Froukje Gooijer, ik ben 26 jaar en kom uit Tiel. De PABO volg ik op de 

Hogeschool Utrecht. Ik loop stage in groep 7/8 op maandag en dinsdag.  Gedurende het 

schooljaar zal dit uitgebreid worden naar drie en/of vier dagen.  

Ik hoop ontzettend veel te leren en een leuke tijd te hebben met de leerlingen en het team.  

Groetjes Froukje 

 

 

Met vriendelijke groet,  

Team De Meent. 


