
 

 

 

 

NIEUWSBRIEF september 2019 

De Meent 

 

SCHOOLJAAR 2019-2020 

 
Kalender  

Maandag 2/9 Eerste schooldag 

Dinsdag 10/9 Omgekeerde oudergesprekken 

                       Koffiepauze en startoverleg met mr, oc en team van 20.00-20.30 uur 

Maandag 16/9 Schoolkamp groep 6/7/8 

Dinsdag 17/9 Schoolkamp groep 6/7/8 

Woensdag 18/9 Schoolkamp groep 6/7/8 

Dinsdag 24/9 Verkiezing leerlingenraad 

Woensdag 25/9 Schoolkorfbal 

 

Nieuwe leerlingen 

Vanaf september komt Davy Boelee bij ons oefenen op school.Tevens heten wij Osama 

Azoz (groep 8) van harte welkom op de Meent. We wensen jullie veel plezier bij ons op 

school. 

 

 

 

 

 

 

 

Algemene informatie 

Start nieuwe schooljaar: 

Op maandag 2 september start het nieuwe schooljaar. De leerkrachten 

hebben de klassen ingedeeld en hebben veel zin om te starten. We willen 

u als ouder van harte uitnodigen om maandag om 8:30 een kijkje te komen 

nemen in de nieuwe klas van uw kind. Om 8:40 uur zal de leerkracht 

samen met de kinderen het schooljaar starten. 

 

Lestijden: 

Graag willen we onze lessen op tijd starten, zodat er geen lestijd verloren gaat. Daarom gaat 

‘s ochtends de bel om 8.25 uur en ‘s middags om 13.10 uur. 

 



 

Ziekmelden 

Voor ziekmeldingen willen we u vragen om ons telefonisch voor 8:25 uur te berichten. 

Telefonisch zijn we bereikbaar op: 0344-601937.  

Natuurlijk mag u dit ook persoonlijk aan ons door komen geven.  

 

Bij wie kunt u als ouders terecht met uw vragen? 

Miv het nieuwe schooljaar kunt u als ouder voor alle vragen rondom uw eigen kind(eren) 

natuurlijk als eerste terecht bij de leerkracht. Vanaf 15:15 uur kunt u altijd even binnenlopen 

voor een korte mededeling of om een afspraak te maken met de leerkracht zodat hij/zij alle 

tijd voor u heeft. De leerkracht vraagt eventueel de locatieleider of de intern begeleider bij het 

gesprek of om advies. 

Voor allerlei praktische zaken rondom de school is de locatieleider degene die u kunt 

aanspreken, bellen of mailen. 

Gerrie Amperse als meerscholendirecteur is de direct leidinggevende van de locatieleiders. 

Zij is op de volgende dagen aanwezig op de diverse scholen: 

maandag - De Regenboog 

dinsdag - De Regenboog/De Sterappel 

woensdag - De Meent 

vrijdag - De Sterappel 

 

Gezonde school: 

Vanaf dit schooljaar starten we met 5 dagen fruit/groente in de pauze.  

We willen u vragen om de eerste twee weken zelf het fruit voor deze dagen te verzorgen.  

We willen graag het drinken van water uit een hervulbare fles promoten. 

Gezond, goedkoop en minder afval! 

Ook dit schooljaar is het weer mogelijk om een schoolfruit abonnement 

te nemen. Zelf zorgen voor fruit kan natuurlijk ook.  

In de startweek ontvangt u van ons meer informatie over het 

fruitabonnement.  

 

Gym: 

Dit jaar gymmen de leerlingen op de donderdag. 

Wilt u bij uw kind controleren of de gymkleding en schoenen nog passend zijn? 

 

Parro app: 

Wilt u de Parro app op uw telefoon synchroniseren, zodat u weer de juiste informatie van uw 

kind kunt ontvangen. Mocht u nog geen Parro hebben, dan graag even contact opnemen 

met de leerkracht. 

 

Schoolkamp 

Op maandag 16 september t/m woensdag 18 september gaat groep 6/7/8 op kamp naar Het 

Wilgje in Buren. De leerlingen ontvangen hierover binnenkort meer informatie. 

We wensen jullie een zonnig en sportief kamp toe! 

 

  



 

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. Ze en 

die ontvangen dan de inloggegevens. 

 

MR / GMR 

Afgelopen schooljaar is Miranda de Wilde gestopt met de MR. De vrijgekomen plek zal 

worden opgevuld door Rob Gresnigt. 

 

Onderwijs 

Omgekeerde oudergesprekken 

De omgekeerde oudergesprekken vinden plaats op maandag 9 september. In de startweek 

ontvangt u hierover meer informatie via de leerkracht van uw kind. Vanaf vrijdag 6 september 

12:00 uur tot zondag 8 september 23:00 uur zal de inschrijving via Parro geopend zijn zodat 

u zich kunt inschrijven. 

 

Personeel 

Formatie 

In de vakantie heeft onze intern begeleider Marleen de kans gekregen om een nieuwe 

uitdaging aan te gaan als gedragsspecialist binnen de stichting. Haar taken zullen 

overgenomen worden door Brenda van Beest.  

 

Even voorstellen: 

Hoi, ik ben Brenda van Beest en zal mijzelf even voorstellen. 

Sinds mei 2016 werk ik bij BasisBuren als Intern Begeleider.  

Voordat ik bij Basisburen ging werken heb ik gewerkt als 

groepsleerkracht in Veenendaal en 1 jaar in Tiel.  

Ik woon in Maurik samen met Maarten en onze twee kinderen 

van 5 en 10 jaar. Ik houd van muziek spelen en luisteren, 

lezen, fietsen en wandelen. Ik ben iemand die leergierig is, 

enthousiast, analytisch, actief en betrokken.  Groeten, Brenda 

 

Het team van de Meent heet iedereen weer van harte welkom op maandag 2 september. 

Hebben jullie er al net zoveel zin in als wij? 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Team de Meent 

https://www.flexkids.nl/

