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De Meent 

 
SCHOOLJAAR 2018-2019 

 
Kalender  
Dinsdag 2/4 Buitenlesdag 
Woensdag 10/4 Schoolvoetbal 7/8 
Vrijdag 12/4 Koningsspelen 
Dinsdag 16/4 Dia-eindtoets groep 8 
Donderdag 18/4 Lentefeest continurooster tot 14.15 uur 
Vrijdag 19/4 Goede vrijdag: leerlingen vrij 
Maandag 22/4 2e Paasdag: leerlingen vrij 
Zaterdag 27/4 t/m vrijdag 3/5 Meivakantie 
 
 
Nieuwe leerlingen 
Er komen deze maand geen nieuwe leerlingen bij. 
 
Algemene informatie 
Wandelen voor water 
Groep 7 en 8 hebben 355,50 euro ingezameld. Bedankt voor de sponsoring!  
 
Koningsspelen 
Op 12 april zijn de Koningsspelen. Wij kunnen hiervoor nog genoeg hulp gebruiken. Het 
gaat om het begeleiden van een groepje of spel. Opgeven kan door middel van het 
invullen en inleveren van de strook die onderaan de brief van de Koningsspelen 
toegevoegd is.  
 
Het is de bedoeling dat de kinderen van groep 1 t/m 5 's ochtends direct naar de Regenboog 
in Ingen gebracht worden. Om 12.15 kunnen zij daar ook weer opgehaald worden. 
 
De leerlingen van groep 6/7/8 worden om 08.30 uur met de fiets verwacht op de Sterappel in 
Lienden. Zij fietsen na het ontbijt met de leerkracht naar het voetbalveld in Lienden. Na 



afloop van de Koningsspelen kunnen zij weer naar huis of met de leerkracht terug naar 
school fietsen.  
Graag via de mail of met een ondertekend briefje toestemming geven om zelfstandig naar 
huis te fietsen. De leerlingen die niet zelfstandig naar huis mogen fietsen, zullen met de 
leerkracht mee naar school fietsen en kunnen daar opgehaald worden.  
 
Schoolvoetbal 
Dit jaar doen er drie teams mee met schoolvoetbal (uit elke klas 1). Groep 7/8 voetbalt op 10 
april. Groep 3 t/m 6 voetballen op 8 mei.  
Het programma is nog niet bekend, maar de leerlingen eten hun lunch op school op en 
worden hierna naar het sportpark MEC'07 in Maurik gebracht.  
Meer informatie volgt. 
 
Lentefeest 
De oudercommissie is al druk bezig geweest met het voorbereiden van het 
Lentefeest. Wat allemaal op het programma staat blijft nog even een 
verrassing...  
De kinderen hebben continurooster en zowel het tussendoortje als de lunch 
worden verzorgd. De kinderen hoeven dus niets mee te nemen. Willen jullie 
er wel voor zorgen dat de kinderen op tijd op school zijn en oude schoenen 
of laarzen aantrekken in geval van regen?  
 
Onderwijs 
Dia-eindtoets groep 8 
Op dinsdag 16 april maakt groep 8 de Dia-eindtoets. Deze toets is adaptief en digitaal. 
Wij wensen de kinderen van groep 8 veel succes! 
 
Leskracht 
De kinderen zijn al een aantal weken bezig met Leskracht. Zowel in de middenbouw als in de 
bovenbouw zijn de verschillende groepjes na het maken van een woordspin/ mindmap aan 
de slag gegaan met het opstellen van de onderzoeksvraag. Ook hebben zij verschillende 
deelvragen bedacht.  



De komende weken gaan de kinderen met hun groepje op zoek naar het antwoord op hun 
deel- en onderzoeksvraag. Uiteindelijk maken zij een presentatie in de vorm van een 
muurkrant, toneelstuk, kijkdoos, rap e.d. en presenteren de gevonden informatie aan de klas.  
 
Ook de ouders krijgen aan het einde van het thema de kans om de eindproducten te 
bekijken. De kinderen kunnen dan trots vertellen wat zij allemaal gedaan en geleerd hebben. 
Wanneer dit precies is, is nog lastig in te schatten en hangt af van de tijd die de kinderen 
nodig hebben om tot een eindproduct te komen. Zodra dit bekend is, ontvangt u hierover een 
mail. 
 
 
 
Met vriendelijke groet,  
 
Team De Meent. 


