
 

 

 

 

NIEUWSBRIEF Oktober 2019 

De Meent 

 

SCHOOLJAAR 2019-2020 

 
Kalender  

Woensdag 2/10 Start kinderboekenweek 

Vrijdag 4/10 Dierendag 

Maandag 14/10 Meenttheater groep 3/4 

Donderdag 17/10 Algemene ouderavond 

Maandag 21/10 t/m vrijdag 25/10 herfstvakantie 

Maandag 28/10 Studiedag (leerlingen vrij!) 

Dinsdag 29/10 Spreekuur JGZ 

 

Algemene informatie 

Start kinderboekenweek 

Vanaf woensdag 2 oktober tot en met zondag 13 oktober  

is de Kinderboekenweek. Het thema is dit jaar: 'Reis mee'. In de  

klassen zal vanaf woensdag 2 oktober t/m vrijdag 11 oktober aan  

dit thema aandacht besteed worden. Op vrijdag 11 oktober is er een  

voorleeswedstrijd. 

 

Dierendag: 

Dierendag is een dag waar wereldwijd extra aandacht wordt besteed aan het welzijn van de 

dieren. Op vrijdag 4 oktober bieden we onze leerlingen de gelegenheid om hun huisdier te 

laten zien. Dat mag vanaf 12.15 uur tot 12.30 uur. In plaats van een huisdier mag je ook je 

lievelingsdier in de vorm van een knuffel meenemen. 

  

Schoolkamp: 

Groep 6/7/8 heeft van 16 t/m 18 september een fijn schoolkamp gehad bij Het Wilgje in Buren! 
De eerste dag moesten we met een (regenachtige) fotospeurtocht in Buren aan zien te komen. 
Na aankomst gingen we, na Het Grote Chaosspel, survivallen, waar de kinderen lekker nat en 
vies werden. ‘s Avonds Levend Stratego in het bos bij het Tichelgat en daarna een lekker warm 
en gezellig kampvuur met marshmallows en een spannend verhaal. De volgende ochtend 
hebben we misdaden opgelost in het Marechausseemuseum, een moord (op een mug…) op 
Het Wilgje opgelost en op vossen gejaagd in Buren. Na een gezellige Bonte Avond waar de 
juffen ook bij waren en een kampvuur met lekkers en een spannend verhaal heerlijk geslapen 
in onze tenten. De laatste dag eerst opruimen en inpakken, dan Smokkelaar en Grenswachter 
spelen in het bos bij Buren, toen lekker chillen met een frietje in de speeltuin en daarna (met 
een tussenstop bij Joyce en Isa op de boerderij) moe, maar voldaan terug naar school.  



 

 
Hierbij nogmaals een “Hartelijk bedankt!!!” voor alle ouders die hebben meegeholpen om dit 
schoolkamp weer mogelijk te maken. Zonder jullie was alles niet zo soepel verlopen! 
We hebben het geweldig gehad en we kijken nu al uit naar het kamp van volgend jaar... 
 
Wilt u meer informatie over ons schoolkamp? En wat dit kamp te maken had met (heel) veel 
en lekker eten, een maffe puzzel en ‘gekke-bekken-foto’s’ in een sleutelhanger?  
Vraag het de kinderen...  Dat zijn tenslotte onze beste ambassadeurs! 
 
Meester Peter. 
 

                               
 

Meent theater: 

Op maandag 14 oktober vind het eerste Meent theater van het nieuwe schooljaar plaats.  

Het eerste Meent theater zal verzorgd worden door groep 3/4. Vanaf 14.30 uur bent u allen 

van harte uitgenodigd om te komen kijken. 

 

Dag van de gezonde school: 

Op donderdag 31 oktober wordt er landelijk aandacht gevraagd voor een gezonde leefstijl op 
scholen. De Meent is een gezonde school en via ons beleid om 5 dag fruit te eten tijdens de 
kleine pauze dragen we bij aan de gezondheid van onze leerlingen, het welbevinden en de 
schoolprestaties. 

Naschoolse beweegactiviteiten 

In de bijlage vindt u de nieuwe poster van oktober tot december 2019. Hierop staan 

gratis naschoolse beweegactiviteiten voor kinderen van 4-12 jaar binnen de gemeente 

Buren. Voor aanvullende informatie is het ook leuk om Buurtsport coaches te volgen via 

Facebook --> https://www.facebook.com/BuurtsportcoachesgemeenteBuren/ 

Leerlingenraad 

Zoals elk jaar werken we ook dit jaar op de Meent met een leerlingenraad. In deze raad 

mogen door de klas gekozen leerlingen van de school meedenken over verbeteringen en 

vernieuwingen die zij binnen de school willen bereiken. 

 

Dit jaar bestaat de leerlingenraad uit: 

Groep 3/4: Ferre 

Groep 5/6: Lieke en Joyce 

Groep 7/8: Roan en Diko 

https://www.facebook.com/BuurtsportcoachesgemeenteBuren/


 

Onderwijs 

Algemene ouderavond 

Op donderdag 17 oktober is vanaf 19:30 uur de algemene ouderavond van onze school. 

Dit jaar is het onderwerp “Social media”. Noteer alvast deze datum in uw agenda. Binnenkort 

ontvangt u hierover meer informatie. We hopen u allen op deze avond te zien. 

 

JGZ 

De JGZ onderzoekt elk kind op 5- of 6-jarige leeftijd (meestal in groep 2) en op 10- of 11-

jarige leeftijd (meestal in groep 7). Voor het onderzoek vraagt de JGZ de ouders om 

informatie over de gezondheid van hun kind. Ook leerkrachten kunnen aangeven bij welke 

kinderen zij denken dat er iets aan de hand is (uiteraard bespreken zij dit eerst met u). 

 

Spreekuur JGZ: 

Heeft u vragen over de gezondheid van uw kind of wilt u naar aanleiding van een onderzoek 
doorpraten met een jeugdarts of jeugdverpleegkundige? Dan kunt u op elke school een 
aantal keer per jaar terecht op het spreekuur. 
Het eerste moment hiervoor bij ons op school is dinsdag 29 oktober. 

 
Personeel 

Gymstagair: 

Vanaf donderdag 26 september hebben we vanuit het CIOS een gymstagair. Deze stagair 

zal de gymlessen van de groepen 3 t/m 8 verzorgen. Hieronder stelt hij zich aan u voor: 

 

Mijn naam is Jordi Kanters, ben 19 jaar en woon in Heteren. Ik zit in het 4e jaar Cios niveau 4 

en volg de stream BOS ( Buurt Onderwijs Sport). Voor mijn opleiding moet ik van mijn school 

stage lopen op een basisschool.  

Waarom BOS: ik vind sporten zelf heel leuk, ik zit zelf op voetbal en doe aan fitnes. 

Daarnaast vind ik het heel leuk om kinderen enthousiast te krijgen om te bewegen. Ik wil het 

voor de kinderen leuk en uitdagend maken. Via Health Club Julien ben ik op deze school 

geplaatst, om de gymlessen van de groepen 3 t/m 8 te gaan geven. 

 

 
 

Met vriendelijke groet, 

 

Team de Meent 


