
 

 

 

 

NIEUWSBRIEF Januari 2019 

De Meent 

 

SCHOOLJAAR 2018-2019 

 
Kalender  

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

Maandag 7/1 continurooster tot 14.15 u 

Woensdag 16/1 Mad Science Show 

Maandag 21/1 Schoolverpleegkundige GGD 

Dinsdag 22/1 Inloopmiddag 15.00- 15.30 u 

Dinsdag 29/1 MR cluster Buren Oost vergadering 

 

Allereerst een goed én gezond 2019 toegewenst door het 

hele team van De Meent. 

Alle hulpouders nogmaals bedankt voor alle hulp het 

afgelopen jaar!  

 

Nieuwe leerlingen 

Laurent Mac Lennan komt vanaf januari officieel op school. Wij wensen je een fijne tijd bij 

ons op school! 

 

 

 

 

 

Algemene informatie 

Continurooster 

We beginnen op 7 januari met een studiemiddag voor het hele team en dus hebben we 

continurooster. Alle leerlingen eten hun eigen brood op school op. Om 14.15 uur zijn alle 

leerlingen vrij. 

 

Contact met de leerkrachten 

Het team merkt de laatste tijd dat ouders steeds vaker een WhatsApp berichtje sturen naar 

de privé nummers van de leerkrachten. Het is echter de bedoeling deze nummers alleen in 

geval van nood of bij het aanmaken van een WahtsApp groep (voor een commissie) te 

gebruiken. 



Berichten, vragen en mededelingen kunnen gedaan worden via de mail of de schooltelefoon. 

De leerkrachten bekijken dagelijks hun mail. 

 

Onderwijs 

Gym 

Vanaf maandag 7 januari hebben de kinderen gym op maandagmiddag in plaats van 

dinsdag. De kleuters blijven gewoon op de woensdag gymmen. 

Denken jullie weer even aan de gymkleding en schoenen? 

 

Leskracht 

De nieuwe materialen/kasten voor de wereldoriëntatie methode Leskracht worden op 7 

januari geleverd. We zien er naar uit om er mee aan het werk te gaan. Op woensdag 30 

januari gaan de teams aan de slag om het eerste thema voor te bereiden en dan kunnen we 

starten! 

 

Personeel 

Vertrek Anneke Smits 

Op vrijdag 21 december is er een mail gestuurd met daarin de brief over het vertrek van 

Anneke. Anneke heeft een nieuwe uitdaging gevonden en zal per 1 februari werkzaam zijn 

als schoolleider op De Wijzer. U begrijpt dat we met elkaar aan de slag moeten om te 

bespreken hoe het er na 1 februari uit gaat zien qua management van de 3 scholen. De 

leerkrachten en de leden van de medezeggenschapsraden zullen zsm uitnodigingen 

ontvangen om hierover met elkaar van gedachten te wisselen. 

We houden u op de hoogte. 

 

 

Met vriendelijke groet,  

Team De Meent. 


