
 
 
 
 

NIEUWSBRIEF maart 2019 
De Meent 

 
SCHOOLJAAR 2018-2019 

 
Kalender  
Vrijdag 15/3 Staking (school dicht) 
Zaterdag 16/3 NL Doet 
Maandag 18/3 Meenttheater groep 7/8 
Woensdag 20/3 Wandelen voor water 7/8 
                          Stembureau in de school 
Vrijdag 22/3 Landelijke pannenkoekendag  
 
 
Nieuwe leerlingen 
Er komen deze maand geen nieuwe leerlingen bij. 
 
Algemene informatie 
NL-Doet 16 maart 8.30 -11.00. 
Ook dit jaar steken we de handen weer uit de mouwen op 
zaterdag 16 maart! 
We hebben een aantal grote klussen op onze lijst staan 
daarbij kunnen we uw hulp echt hard gebruiken. Geef u snel 
op! 
 
Wandelen voor water 
Groep 7 en 8 gaan wandelen voor water. In een gastles 
hebben zij geleerd over het belang van veilig drinkwater. Op 
20 maart lopen zij zes kilometer met zes liter water in hun 
rugzak. Zo ervaren ze wat hun leeftijdsgenoten in 
ontwikkelingslanden vaak meemaken. De leerlingen laten zich 
sponsoren. 
 

Landelijke pannenkoekendag 



Op vrijdag 22 maart zijn opa’s en oma’s van de leerlingen uit groep 8 van harte welkom op 
onze school. Vanaf 10.30 uur is ons restaurant geopend en wordt u welkom geheten door de 
leerlingen met een kopje koffie of thee. Van 11.00 tot 12.00 uur kunt u genieten van een 
(heerlijke) pannenkoek én van de gezelligheid. Ook oudere buurmannen/buurvrouwen 
(70+)van deze leerlingen mogen worden uitgenodigd.  
 
Koningsspelen 
De leerlingen van groep 8 mogen een activiteit bedenken voor hun eigen Koningsspelen. 
Dat gaat o.l.v. de sport-stagiaires van De Sterappel onder supervisie van Gerbert van 
Bemmel van Juliën. Op 7, 14 en 21 maart gaan zij hiermee aan de slag, samen met de 
leerlingen van groep 8 op de Regenboog. 
 
Onderwijs 
Staking 
Op vrijdag 15 maart staken de leerkrachten en is de school dicht. Via de mail heeft u hier een 
brief over ontvangen. 
 
Kanjertraining 
Wij zijn nu een half jaar een 
Kanjerschool. Het afgelopen 
halfjaar hebben de leerlingen o.a. 
geleerd hoe zij moeten reageren 
bij een ruzie of wanneer iemand 
iets doet wat zij niet leuk vinden. 
Zij zeggen niet meer “Stop hou 
op!”, maar hebben geleerd om 
eerst duidelijk te benoemen wat 
zij vervelend vinden en te vragen 
of diegene ermee wil stoppen. De 
leerlingen doen dit volgens de 
volgende zes stappen. 
 
In de klas oefenen de leerlingen 
deze manier door het spelen van 
rollenspellen met de petjes en 
het luisteren naar het 
Kanjerverhaal. 
 
 
 
 
Met vriendelijke groet,  
 
Team De Meent. 


