
 

 
 
 

NIEUWSBRIEF MAART 2020 
De Meent 

“Op een kleine school groot worden” 

 
SCHOOLJAAR 2019-2020 

 
Kalender  
Maandag 2 maart Juf Karin afwezig - juf Jannie in groep 1-2 
Dinsdag 3 maart Juf Karin afwezig - juf Jannie in groep 1-2 
Dinsdag 10 maart             Juf Miriam afwezig ivm Erasmus+ project 
Donderdag 12 maart Juf Miriam afwezig ivm Erasmus+ project 
Donderdag 12 maart Juf Karlijn in groep 5-6 
Donderdag 12 maart            Stib aanwezig 
Zaterdag 14 maart NLDoet tussen 9:00-12:00 uur 
Maandag 16 maart Meent theater groep 7-8 
Maandag 23 maart                Juf Jannie in groep 1/2 
Dinsdag 24 maart Gemeenschappelijke MR 
Woensdag 25 maart Wandelen voor water groep 7-8 
Woensdag 25 t/m 27 maart  Juf Karin in groep 1/2 
 
Nieuwe leerlingen 
In maart wordt Joël van Weert 4 jaar en zal hij bij ons in groep 1-2 starten. Wij wensen hem 
veel plezier bij ons op school. 
 
Algemene informatie 
Schooltijden 
Graag brengen wij de huidige schooltijden van de Meent nog eens onder de 
aandacht. Regelmatig komt het voor dat leerlingen te laat op school 
gebracht worden. Om zo min mogelijk onderbrekingen in de lessen te 
krijgen is het fijn als u met deze tijden rekening houdt en uw kind ruim op tijd 
op school brengt. 
‘s Ochtends gaat om 8.25 uur de bel, zodat de lessen echt om 8.30 uur kunnen starten.  
‘s Middags laten wij de bel om 13.10 klinken, zodat de lessen om 13.15 uur kunnen starten. 
 
Ziekmelden 
Indien uw kind ziek is kunt u dit vanaf 8 uur ‘s ochtends melden. We vragen u vriendelijk om 



 

niet de voicemail in te spreken maar dit persoonlijk of via de telefoon bij een van de 
leerkrachten te doen. 
 
14 maart NLDoet: 
Nog twee weken en dan start NLDoet op de Meent. U kunt zich nog 
inschrijven op de kluslijsten in het knooppunt of bij de ingang van groep 3-4. 
Indien u niet de hele ochtend kunt helpen, is een uurtje helpen ook al fijn.  
Vele handen maken licht werk! 
 
Onderwijs 

 
Verbeterbord 
Het nieuwe verbeterdoel van basisschool de Meent is weer 
vastgesteld. Alle leerlingen kiezen in de klas een persoonlijk 
doel waar zij aan werken. Het streven is dat elk kind zijn 
persoonlijke doel behaald heeft op vrijdag 20 maart. De 
voortgang van dit persoonlijke doel wordt in de groepen 3 t/m 
8 in de weektaak via een thermometer bijgehouden.  
 
  
 
 
 

 
Nieuws uit groep 1-2 
In groep 1-2 hebben we het prentenboek ‘Moppereend’ gelezen (prentenboek van het jaar). 
De kinderen hebben ervan genoten en zelf hun eigen prentenboek gemaakt. 
 

               
 
Werken met wetenschap en techniek in groep 7-8 
Bee-bot parcours. 
Verslaggevers: Roan de Kruiff, Diko Borgstein. 
Alex, Daan, Mika, Diko en Roan uit groep 7/8 
hebben voor groep 1 / 2 een parcours gemaakt voor 
de Bee-bot. De Bee-bot is een robot-bij die je kunt 
programmeren. De Bee-bot kan stapjes zetten als je 
op de knopjes drukt. De kleuters vonden het heel 



 

leuk om te doen, maar ze vonden het soms wel heel lastig.  
 
 

 
Wandelen voor water groep 7-8 
Op woensdag 25 maart doen de leerlingen uit groep 5-6 mee met het 
project wandelen voor water. Ze wandelen 6 kilometer met 6 liter 
water in een rugzakje. Ze zoeken daarvoor sponsors. Het 

opgehaalde geld komt ten goede van schoon drinkwater en hygiëne projecten in Afrika. 
Wandelen voor Water is een sportieve actie voor de bovenbouw van de basisschool. Hierbij 
leren ze alles hun eigen watergebruik en over water in Nederland en ontwikkelingslanden. 


