
 

 
 
 

NIEUWSBRIEF December 2019 
 

De Meent 
 

SCHOOLJAAR 2019-2020 

 
 
Kalender  
Dinsdag 3/12 Juf Miriam in groep 5/6 
Donderdag 5/12 Sinterklaasviering (continuerooster) 
Donderdag 5/12 Juf Karlijn in groep 5/6 
Donderdag 19/12 Kerstviering (continuerooster) 
Maandag 23/12 tot en met vrijdag 3/1 kerstvakantie 
 
 
Nieuwe leerlingen 
We wensen Chevelle Lotteriouh heel veel plezier bij ons op school. 
 
Algemene informatie 
Klankbordgroep 
Op woensdag 20 oktober was de eerste bijeenkomst van de klankbordgroep. Op deze avond 
is in kleine groepjes nagedacht over het onderwerp “Basisschool de Meent op de kaart”. De 
leerlingaantallen lopen terug, hoe kunnen we nieuwe leerlingen aantrekken? Met de 
uitkomsten van deze avond gaan we als team aan de slag. 

                                    
 



 

 
Update renovatie 
Al enkele weken wordt er hard gewerkt aan het opknappen van de Meent. Inmiddels zijn de 
lokalen van groep 3-4, groep 5-6 en groep 7-8 afgerond. Ze zijn voorzien van nieuwe 
plafonds met afzuiginstallaties en er is geschilderd. 
 

 
 
 
Kinderconferentie 
Op woensdag 20 november was de Internationale Dag van de Rechten van het Kind. Op 
deze dag organiseerde de gemeente Buren samen met 8 basisscholen een 
KinderConferentie. Tijdens de KinderConferentie leerden kinderen over de Kinderrechten: 
Waar hebben kinderen recht op? Hoe is het geregeld in de wereld? En wat is er geregeld in 
de gemeente Buren? Het bezoekje van wethouder Sander van Alfsen bij ons op school 
vonden de kinderen erg speciaal. Vanuit onze scholen gingen vier kinderen in de middag 
naar het gemeentehuis. Tijdens een gezonde lunch met de raadsleden en burgemeester 
ontstonden er mooie gesprekken waar ook tips en tops uitgedeeld werden. 
 
Onderwijs 
Verbeterbord 
Sinds twee weken werken we als team van de Meent met een verbeterbord. Samen met het 
team stellen we korte doelen op voor 6 weken om het onderwijs op de Meent voor de 
leerlingen te verbeteren. Het eerst gekozen doel is om het tempo van het automatiseren te 
verhogen. Per groep is de uitwerking hiervan anders. Wilt u weten welk doel er voor de groep 
van uw kind gekozen is? Vraag er dan naar bij uw kind of loop even binnen. 
 

                   
 
 
 
 
 



 

Sinterklaasviering 
Op donderdag 5 december is de Sinterklaas viering. Op deze dag draaien wij een 
continurooster. De kinderen zijn dan om 14.15 uit. De kinderen nemen deze dag zelf de 
lunch mee. Om 8.30 starten wij met de hele school op het schoolplein. De pieten hebben het 
koud en willen weten hoe ze het warmer kunnen krijgen. Kunnen wij de pieten helpen? 
 
Kerstviering 
Op donderdag 19 december vindt de kerstviering plaats. Deze dag draaien wij op het 
continurooster. ’s Avonds is het kerstdiner en een kerstmarkt. Deze begint om 17.30 tot 
19.30. Overdag zullen de kinderen allerlei mooie spullen maken bij de workshops die we op 
school aanbieden om te verkopen op de kerstmarkt. Het opgehaalde geld gaat naar een 
goed doel.  
 
Personeel 
Even voorstellen de nieuwe juf van groep 1/2 
Mijn naam is Jannie van der Wal en ik werk al jaren met heel veel 
plezier in groep 1/2. Ik ben getrouwd en woon samen met mijn man 
in Wijk bij Duurstede. We hebben 3 kinderen die allemaal de deur 
uit zijn. Al vanaf jonge leeftijd wist ik al dat ik juf wilde worden en ik 
trad in de voetsporen van mijn moeder. Ik volgde de opleiding tot 
kleuterleidster, werkte vier jaar in Apeldoorn en maakte een 
overstap naar de gemeente Borculo en heb daar een aantal jaren 
gewerkt als hoofdleidster van een kleuterschool. 
De afgelopen jaren heb ik gewerkt in Doorn en het laatste jaar in Driebergen. 
Iedere dag ga ik met veel plezier naar school en geniet ik van kleuters, hoe ze leren en 
ontwikkelen, elk op hun eigen manier. Ik kijk ernaar uit om de kinderen in Ommeren te leren 
kennen en er een mooie tijd van te maken. 
Na zoveel jaren voor de klas kan ik dan ook zeggen dat ik het mooiste beroep van de wereld 
heb! 
 
 
We wensen U alvast een hele fijne kerstvakantie! 
 
Team de Meent 
 

 
 


