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Kalender  
Vrijdag 31/5 t/m vrijdag 7/6 vakantie 
Maandag 10/6 Pinksteren: leerlingen vrij 
Dinsdag 18/6 Muziekvoorstelling groep 3-4 
Vrijdag 21/6 KNA uitleg muziekinstrumenten groep 3-4 
Donderdag 27/6 Zomerfeest continurooster tot  13.45  uur 
Donderdag 27/6 Ouderbuffet 
Maandag 1/7 Studiedag: leerlingen vrij 
Vrijdag 5/7 2e rapport 
Maandag 8/7 Doorschuifmiddag 
Maandag 8/7 Eindgesprekken met leerlingen en ouder(s) 
Dinsdag 16/7 Musical voor de leerlingen 
                      Afscheid juf Marijke voor de leerlingen 
                      Afscheid groep 8 (uitzwaaien) 15.00 
                      Afscheid juf Marijke voor ouders vanaf 15.15 
Woensdag 17/7 Schoolreis 
                          Musical voor de ouders 
                          Afscheid groep 8 
Donderdag 18/7 Continurooster tot 14.15 uur  
                           Start zomervakantie 
 
Nieuwe leerlingen 
Er komen deze maanden geen nieuwe leerlingen bij. 
 
Algemene informatie 
Sponsorloop 
Op 21 mei 2019 organiseerde groep 8 een sponsorloop. Dit was een opdracht voor 
wereldoriëntatie. De opbrengst gaat naar War Child. In totaal is er € 834,35 opgehaald!! 
Bedankt voor het sponsoren! 
 



 

Zomerfeest 
Donderdag 27 juni is het zomerfeest, dit jaar heeft deze het thema 
circus. De kinderen mogen verkleed komen. Hoge hoeden, wijde 
broeken, aangelijnde apen, alles en iedereen is welkom. Circusattributen 
van thuis kunnen in de pauze gebruikt worden.  
De kinderen krijgen workshops van twee echte circus docenten. Aan het 
einde van de dag, van 13.15 tot 13.45, is er een voorstelling en mogen 
broertjes, zusjes, vaders, moeders, opa’s en oma’s komen kijken naar 
de kunsten.  
Er is een continurooster tot 13.45. De kinderen hoeven geen eten en 
drinken mee te nemen. 
 
Ouderbuffet 
Zoals ieder jaar worden de ouders bedankt voor hun inzet en is er een gezellig samenzijn om 
het schooljaar af te sluiten. U bent op donderdag 27 juni, vanaf 18.00 uur van harte 
welkom op de barbeque. 
Bent u aanwezig? Laat dit weten op de intekenlijst. Deze hangt vanaf 11 juni op het 
informatiebord bij de teamkamer. Als u zelf zorgt voor salade of een toetje, doen wij 
de rest.  
 
Uitzwaaien groep 8 en afscheid juf Marijke  
Op dinsdag 16/7 zwaaien de leerlingen tussen 15.00 uur en 15.15 uur de leerlingen van 
groep 8 uit. Vanaf 15.15 is er de mogelijkheid voor ouders om afscheid te nemen van juf 
Marijke.  
 
Overblijven 
Het aanmelden voor de overblijf gaat niet altijd helemaal zoals dat zou moeten, waardoor er 
soms onnodige betalingen plaatsvinden of te weinig personeelsleden in de pauze ingedeeld 
worden door de SKLM. 
Hoe aan te melden voor de overblijf: 

- Voor 10 uur aanmelden door in te loggen bij website  https://www.flexkids.nl/  met 
eigen inloggevens.  

- Na 10 uur aanmelden door naar het hoofdkantoor van SKLM te bellen om 
toestemming te vragen. 

Als een leerling nog nooit aangemeld is dan kunnen ouders zich aanmelden bij SKLM en die 
ontvangen dan de inloggegevens. 

 
Fruitdagen volgend schooljaar 
Volgend schooljaar gaan we van drie naar vijf fruitdagen. Ook volgend schooljaar is 
het weer mogelijk om een schoolfruit abonnement te nemen. Zelf zorgen voor fruit kan 
natuurlijk ook. Daarbij is het drinken van water natuurlijk ook heel gezond! 
 

Leerlingenraad  
De leerlingenraad heeft meegedacht of er nog wensen zijn voor het leefbaarheidsbudget wat 
de gemeente ter beschikking stelt voor iedere kern. Ze zijn eigenlijk best wel tevreden met 

https://www.flexkids.nl/


 

alles wat we hebben. Er is nog wel een wens: een geschilderd veld voor het pleinvoetbal. We 
gaan dat in elk geval realiseren voor het einde van het schooljaar. 
 
MR / GMR 
We zoeken ouders die namens onze school en ons cluster willen meedenken in de GMR of 
MR. Ouders die belangstelling hebben kunnen informatie vragen en opgeven bij Gerrie 
Amperse of bij 1 van de MR leden. 
 
MR cluster vergadering: Op 28 mei was er op De Meent een gezamenlijke MR vergadering 
van ons cluster. We keken terug op het afgelopen jaar, we hebben afspraken gemaakt voor 
volgend schooljaar (weer 3 gezamenlijke vergaderingen) en we hebben als totale groep 
kennisgemaakt met de nieuwe locatieleiders. Goed om te vertellen is, dat we terugkijken op 
een positief verlopen werving en selectie van de nieuwe locatieleiders en dat het als 
bijzonder positief is ervaren om dit met elkaar te doen. 
 
Onderwijs 
Rapport 
We hebben het eerste rapport van dit schooljaar kritisch bekeken en n.a.v. de ontvangen 
feedback hebben we een aantal aanpassingen gedaan. Zo hebben we witregels tussen de 
vakken toegevoegd, het lettertype vergroot en staat er nu ‘nederlands’ i.p.v. ‘nerderlands’. 
Ook is er bij groep 3 leestempo en dictee toegevoegd. 
 
Eindgesprekken 
Het tweede rapportgesprek noemen we voortaan het eindgesprek. Het is de bedoeling dat de 
leerkracht in gesprek gaat met het kind over het rapport en het schooljaar. Ouder(s) zijn hier 
natuurlijk bij aanwezig. 
Samen met de leerkracht wordt er gekeken naar het rapport aan de hand van de volgende 
vragen: 

- Waar ben je trots op en hoe komt dat? 
- Waar baal je van en wat ga je doen om het te verbeteren? 
- Waarom ben je klaar voor groep .. (de volgende groep)? 

Aan het eind van het gesprek is er natuurlijk ook de mogelijkheid om vragen te stellen. 
Indien de leerkracht het nodig vindt, wordt er ook een afspraak gemaakt met alleen de 
ouder(s). 
 
Willen jullie ervoor zorgen dat jullie thuis alvast het rapport goed bekeken hebben samen met 
uw kind en het rapport meenemen naar het eindgesprek?! 
 
Personeel 
Formatie 
De formatie voor volgend schooljaar is rond. We kunnen alvast vertellen dat er op alle dagen 
(inclusief de middagen) vier groepen zijn. 
 
Even voorstellen: 
Miriam Derksen 



 

Ik ben Miriam Derksen en samen met mijn man en twee dochters woon ik in 
Bemmel. In mijn vrije tijd vind ik het fijn om paard te rijden, boeken te lezen, te 
koken voor vrienden of samen met mijn gezin de tijd door te brengen. 
 
In het nieuwe schooljaar zal U me als locatieleider op de Meent zien. 
Vanaf 2005 ben ik werkzaam in het onderwijs, waarvan ruim 10 jaar binnen Basis 
Buren.  
Ik heb in alle groepen lesgegeven, waarvan de laatste jaren met name in de 
midden en bovenbouw. Door mijn ervaring als leerkracht op kleine dorpsscholen, 
binnen verschillende groepen en combinaties, heb ik in beeld wat er op de 
werkvloer speelt.  
 
Met eenieder, die aan de Meent verbonden is, wil ik graag een positieve en open 
samenwerking opbouwen. Als schoolleider zal ik mij betrokken opstellen naar de 
leerkrachten, kinderen en ouders. Voor vragen of een gesprekje mag je me altijd even mailen 
of bij me binnenkomen. 
 
Groeten Miriam  
 
 
 
Met vriendelijke groet,  
 
Team De Meent. 


