
 

 

 

 

NIEUWSBRIEF november 2018 

De Meent 

 

SCHOOLJAAR 2018-2019 

 
Kalender september 

maandag 5/11 inloopochtend 8.15-8.45 u 

woensdag 7/11 Nationaal Schoolontbijt en jarige juffen/ meesterdag 

                          team ICT training 

maandag 12/11 meenttheater groep 1/2 

 

 

Nieuwe leerlingen 

We zijn er trots op om te vertellen dat we 4 nieuwe leerlingen mogen begroeten in onze 

school: 

Sammy van Eck in groep 1, Alysha Jansen in groep 3, Naud Brouwer in groep 3 en Laurent 

Mac Lennan gaat oefenen in groep 1. Wij wensen jullie allemaal een fijne tijd op onze school!  

 

 

 

 

 

 

Algemene informatie 

Nationaal Schoolontbijt en jarige juffen/ meesterdag 

Op woensdag 7 november is de jarige juffen/ meesterdag. Dit is ook de dag van het 

Nationaal Schoolontbijt. De kinderen beginnen dus met een ontbijt op school en hoeven thuis 

niet te ontbijten. De dag wordt georganiseerd door de oudercommissie en is voor de 

leerkrachten een verrassing. 

 

Versieren voor kerst 

Het is nog ver weg, maar de voorbereidingen voor kerst zijn alweer in volle gang. De 

kerstcommissie wil graag op 6 december de school gaan versieren en op 21 december alles 

weer opruimen.  

Hierbij kunnen zij natuurlijk wel wat hulp gebruiken! Schrijf het vast in de agenda: 08.30 uur 

versieren en/of opruimen. 

 



Flessenactie 

In november en december willen wij weer flessen gaan inzamelen. Van het statiegeld 

kunnen nieuwe (kunst) kerstbomen gekocht worden voor in de klassen. 

Meer informatie volgt. 

   

Onderwijs 

Studiedag 

Maandag 29 oktober hebben de leerkrachten van de drie scholen een gezamenlijke 

studiedag gehad, met als doel de visie van de drie scholen te verhelderen en aan te 

scherpen.  

Na een gezamenlijke start waarin er een hindernisbaan gelopen moest worden en er 

inspirerende filmpjes gekeken zijn, zijn de teams uit elkaar gegaan. Binnen ieder team is 

kritisch naar de huidige visie gekeken. Wat is onze werkwijze? Wat staat er in de visie? Wat 

is onze kracht? Er is een start gemaakt met het herschrijven van de visie.  

 

Leskracht 

 
Er is een nieuwe methode gekozen voor wereldoriëntatie. De nieuwe methode heet 

Leskracht. Dit is een methode waarin projectmatig gewerkt wordt. Kinderen leren niet alleen 

aardrijkskunde, geschiedenis en natuur/ techniek, maar ook samenwerken, omgaan met 

digitale bronnen en presenteren. 

Vanaf januari gaat deze methode gebruikt worden. Tot die tijd volgen de leerkrachten de 

scholing die nodig is om met deze methode te kunnen werken. 

 

 

 

Met vriendelijke groet,  

 

Team De Meent. 


