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NIEUWSBRIEF mei 2019 
De Meent 

 
SCHOOLJAAR 2018-2019 

 
Kalender  
Woensdag 8/5 Schoolvoetbal groep 3 t/m 6 
Maandag 13/5 t/m vrijdag 17/5 Avondvierdaagse Lienden 
Dinsdag 14/5 Schoolfotograaf 
Maandag 20/5 Inloopochtend 08.15 - 08.45 uur 
Woensdag 29/5 Studiedag Basisburen: leerlingen vrij 
Donderdag 30/5 Hemelvaart: leerlingen vrij 
Vrijdag 31/5 t/m vrijdag 7/6 vakantie 
Maandag 10/6 Pinksteren: leerlingen vrij 
 
 
Nieuwe leerlingen 
Er komen deze maand geen nieuwe leerlingen bij. 
 
Algemene informatie 
Koningsspelen 
We kijken terug op geslaagde Koningsspelen, zowel in en om De Regenboog als op het 
voetbalveld van Lienden. Natuurlijk gaan de leerkrachten nog evalueren. Ook de tips en 
tops van ouders zijn welkom en worden bij de evaluatie meegenomen. Dus mocht u nog 
tips en/ of tops hebben, laat het de leerkrachten dan weten. 
 
Schoolvoetbal 
Op woensdag 8 mei voetballen groep 3 t/m 6. 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. 
 
Kascontrole 
De kascontrole van de OC is (wat te laat) gedaan en alles is in orde. 
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Avondvierdaagse 
In week 20 (13 t/m 17 mei) is de avondvierdaagse in Lienden. De kinderen 
kunnen zich opgeven bij Marja van Raaij (moeder Lola) en op de lijst in het 
Knooppunt.  
Voor een medaille moet je vier van de vijf avonden meelopen. 
 
Onderwijs 
Leskracht uitnodiging  
Het eerste thema van Leskracht is bijna afgelopen en de kinderen zijn druk bezig met het 
maken en voorbereiden van hun presentaties.  
Graag nodigen wij u uit om op maandag 27 mei vanaf 15.00 uur de presentaties te komen 
bekijken.  
 
Personeel 
Een bericht van Marijke... 
Na een lange periode op De Meent als leerkracht van groep 1-2, heb ik besloten om per 1 
augustus met pensioen te gaan. Door verschillende omstandigheden ben ik tot deze 
beslissing gekomen.  
Alle jaren heb ik met veel plezier gewerkt. Ik zal zeker goede herinneringen overhouden aan 
deze 19 jaar. Elke morgen op school komen, voelde als thuiskomen. Veel verschillende 
duo-collega’s en collega’s gehad, maar altijd prettig gewerkt. Veel kinderen zien komen en 
gaan. Goed contact gehad met de ouders.  
Het schooljaar is nog niet voorbij, maar ik wilde deze beslissing graag nu al met jullie delen. 
 
Marijke Roelofsen 
 
Emma 
Emma heeft dit jaar stage gelopen bij juf Karlijn en was net begonnen bij juf Natasja. Helaas 
heeft Emma besloten om over te stappen op een andere Hogeschool, waardoor zij haar 
stage niet langer bij ons op school mag doorzetten. Emma heeft afgelopen vrijdag afscheid 
genomen. 
 
Locatieleider 
We zijn blij te kunnen vertellen dat we een locatieleider hebben gevonden die na de 
zomervakantie voor 3 dagen start op De Meent. Haar naam is Miriam Derksen. In één van de 
volgende nieuwsbrieven zal zij zich aan u voorstellen. 
Gerrie Amperse blijft meerscholendirecteur en zal voor haar taken op alledrie de scholen 
aanwezig zijn, net zoals dit schooljaar. 
 
 
Met vriendelijke groet,  
 
Team De Meent. 


