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De Meent 

 
SCHOOLJAAR 2019-2020 

 
Kalender  
Maandag 6 januari Juf Miriam in groep 5-6 
Donderdag 9 januari Juf Karlijn in groep 5-6 
Dinsdag 14 januari Schoolfotograaf 
Dinsdag 21 januari Klankbordgroep schooltijden 
Woensdag 29 januari Mad Science 
Donderdag 30 januari Landelijke staking (Leerlingen vrij) 
Vrijdag 31 januari Landelijke staking (Leerlingen vrij) 
 
 
Nieuwe leerlingen 
Na de kerstvakantie zal Lynn Bonvanie bij ons starten in groep 5-6. We wensen haar 
veel plezier bij ons op school. 
 
Algemene informatie 
Kerstviering 
Donderdag 19 december hebben de kinderen een continurooster tot kwart over 2 en ‘s 
avonds een kerstdiner en kerstmarkt. De ouders kunnen dit jaar ook gezellig een kerstdiner 
in het knooppunt houden. Graag hiervoor inschrijven op de lijst die in het knooppunt hangt. 
Tijdens de kerstmarkt is iedereen welkom en kunnen alle gemaakte werkjes of baksels door 
iedereen gekocht worden. De werkjes zijn 50 cent of 1 euro, graag gepast meenemen.  
 
De opbrengst van de kerstmarkt gaat naar het Nationaal Fonds Kinderhulp. Zij helpen 
kinderen die in armoede leven met dingen zoals zwemles, een dagje uit, een fiets, een 
opleiding, zodat ook zij een mooie toekomst hebben! 
 
  



 

Mad Science 
Op 29 januari zal er op school voor de groepen 3 t/m 8 een demonstratie gehouden worden 
door Mad Science. Indien uw kind enthousiast is geworden is er de mogelijkheid om in te 
schrijven voor deze naschoolse activiteit. Deze activiteit zal vanaf 4 maart starten en zal 6 
keer plaatsvinden. De uiterste inschrijfdatum is 12 februari 2020. 
Na de sluitdatum verwerken zij alle inschrijvingen en sturen zij u als ouder een bevestiging 
van deze inschrijving. 
 

 
 
 

AVG 
We willen u vragen of u in de Parro-app de privacy-instellingen voor uw kind wilt aangeven. 
In de app klikt u op instellingen en vervolgens op privacy voorkeuren. Hier kunt u uw 
voorkeuren aangeven. 
 

             
 
Update renovatie 
Op vrijdag voor de kerstvakantie zullen de leerlingen uit groep 1/2 verhuizen naar het Willy 
Wortel lokaal, zodat in de kerstvakantie een start gemaakt kan worden met het opknappen 
van hun eigen lokaal. 
 
 



 

 
Onderwijs 
Staking 
Op donderdag 30 januari en vrijdag 31 januari gaan medewerkers in het basis-, speciaal- en 
voortgezet onderwijs staken. Ook de leerkrachten van de Meent willen gebruik maken van dit 
recht. Dit betekent dat basisschool de Meent deze twee dagen gesloten zal zijn.  
 
Het bestuur van BasisBuren ondersteunt het doel van de actie, het gaat tenslotte om goed 
onderwijs: meer leerkrachten, minder regeldruk, meer middelen voor goede huisvesting en 
exploitatie en voor rechtvaardigere arbeidsvoorwaarden. Dit alles is nodig om ervoor te 
zorgen dat ons onderwijs echt ‘passend’ en van goede kwaliteit blijft, werkdruk te verlichten 
en om het vak van leerkracht aantrekkelijker te maken. 
 
Verbeterbord 
Bij het eerste doel van het verbeterbord ging het om het verhogen van het tempo bij het 
automatiseren. In elke groep zien we een mooie groei. 
Bijvoorbeeld: In groep 3 maken de leerlingen nu gemiddeld 23 sprongen van twee in 1 
minuut, terwijl zij 6 weken geleden nog maar 6 sprongen van twee maakten.  
 
Citotoetsen 
In de maand januari en februari worden er in de verschillende groepen weer de CITO-LOVS 
toetsen afgenomen. De resultaten hiervan vindt u vervolgens terug in het rapport van uw 
kind. Het is prettig als u afspraken in deze maanden voor uw kind zoveel mogelijk na 
schooltijd organiseert.  
 
Klankbordgroep 
Op dinsdag 21 januari wordt er tussen 17:00-18:00 de tweede klankbordbijeenkomst 
georganiseerd. Tijdens deze bijeenkomst wordt er voor uw kind gratis opvang geregeld door 
de leerkrachten. Op deze avond krijgt u informatie over soorten schooltijden. Uiteindelijk zal 
het onderwerp schooltijden op de Meent in de ouderenquête terugkomen. 
 
Personeel 
Afscheid juf Stephanie 
Aanstaande vrijdag, 20 december, neemt juf Stephanie afscheid van onze school. Er is 
gelegenheid om haar gedag te zeggen vanaf 12:30 uur. 
 
Juf Janny 
Vanaf woensdag 9 januari zal juf Janny van der Wal bij ons starten in groep 1/2. We wensen 
haar heel veel plezier bij ons op school. 
 
 

 


