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Kalender  
Donderdag 6 februari Afsluiting muziekles 14:30-15:00 
Maandag 10 februari Meent theater in groep 5-6 
Dinsdag 11 februari Spreekuur JGZ 
Vrijdag 14 februari 1e rapport mee 
Dinsdag 18 februari Juf Miriam in groep 5-6 
Woensdag 19 februari Rapportgesprekken 
Donderdag 20 februari Juf Karlijn in groep 5-6 
Vrijdag 21 februari Studiedag (Leerlingen vrij) 
Maandag 24 februari Start voorjaarsvakantie 
Vrijdag 28 februari Einde voorjaarsvakantie 
 
Algemene informatie 
Opbrengst kerstmarkt 
Tijdens de kerstviering van donderdag 19 december hebben de leerlingen 
van de Meent een kerstmarkt gehouden met als goed doel: het Nationaal 
Fonds Kinderhulp.  
Op 15 januari is door de leerlingen van de leerlingenraad een prachtige 
cheque ter waarde van €228,10 overhandigd aan een vertegenwoordiger van 
het Nationaal Fonds Kinderhulp. 

                                                   



 

Mad Science 
Op 29 januari is op school voor de groepen 3 t/m 8 een demonstratie gehouden door Mad 
Science. Misschien is uw kind enthousiast geworden en wil hij/zij meedoen aan de 
naschoolse activiteiten vanaf 4 maart. Daarvoor hebben de kinderen een inschrijfformuliertje 
gekregen. De uiterste inschrijfdatum hiervoor is 12 februari 2020. 
Na de sluitdatum verwerken zij alle inschrijvingen en sturen zij u als ouder een bevestiging 
van deze inschrijving. 
 

 
 
 

Herinnering aangeven 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. 
 

             
 
Afsluiting muzieklessen: 
De afgelopen maanden hebben de kinderen van groep 4 elke week muziekles gehad van juf 
Marjolein. Zijn hebben liedjes gezongen, met instrumenten gespeeld, de boomwhackers 
gebruikt en zijn verder gegaan met noten lezen en blokfluit spelen. 
Op donderdag 6 februari hebben de ouders de gelegenheid om te komen kijken bij het 
optreden van de kinderen (in de klas). Het optreden begint om 14.30 uur en zal tot ongeveer 
15.00 uur duren. 



 

Update renovatie 
Basisschool de Meent wordt steeds mooier. Inmiddels is ook het kleuterlokaal voorzien van 
een nieuw plafond en een fris kleurtje verf. De komende tijd zal verder gewerkt worden aan 
de gangen, radiatoren en deuren in de school. 
 
Nationale voorleesdagen 
Op woensdag 22 januari hebben we in de klassen aandacht besteed aan de nationale 
voorleesdagen. 
 
Of je nu voor het slapen gaan een mooi verhaal voorleest in bed of overdag samen een 
prentenboek bekijkt, er worden herinneringen voor het leven gemaakt. Daarnaast heeft 
voorlezen een positief effect op woordenschat, spelling en tekstbegrip.  
 
Hieronder een aantal tips om het meeste uit dit speciale 
kwartiertje te halen.  
● Samen een boek kiezen  
● Hetzelfde boek een paar keer voorlezen  
● Voorlezen met stemmetjes  
● Voorspel samen het verhaal  
● Moeilijke woorden samen bespreken 
● Laat uw kind vertellen  
 
 Bekijk de link: 
https://www.nationalevoorleesdagen.nl/voorlezen-maakt-je-leuker-2 
 
Schoolfruit 
U heeft van ons een brief ontvangen om in te schrijven voor de tweede periode van 
schoolfruit via van Alferen. Per week betaald u € 1,15, u ontvangt hiervoor 5x fruit. Dit is een 
speciaal tarief omdat Aart van Alfen het schoolfruit op De Meent wil ondersteunen.  
Vanaf maart tot en met de zomervakantie start deze tweede periode. De totale kosten van 
deze tweede periode zijn 20,70. U kunt de brief om uw kind(-eren) op te geven voor het 
schoolfruit nog inleveren tot en met vrijdag 7 februari. 
 
14 maart NLDoet: 
Jaarlijks wordt door het Oranje fonds NLdoet georganiseerd. Met behulp 
van vrijwilligers worden klussen in de buurt of op school aangepakt. Ook 
dit jaar doen wij als school mee aan deze dag om voor de kinderen een 
nóg fijnere omgeving te creëren. Op deze dag hebben we uw hulp hard 
nodig. Komt u ons ook helpen op zaterdag 14 maart tussen 9:00-12:00 
uur? U kunt zich voor klussen inschrijven op het inschrijfformulier in het 
knooppunt of bij het klusteam. 
 
  

https://www.nationalevoorleesdagen.nl/voorlezen-maakt-je-leuker-2


 

Onderwijs 
Rapportgesprekken 
Op vrijdag 14 januari zal uw kind het eerste rapport mee naar huis krijgen. De 
rapportgesprekken vinden plaats op woensdag 19 februari. Vanaf vrijdag 14 januari kunt u 
een gesprek via Parro inplannen. Tijdens dit gesprek is vanaf groep 3-4 ook uw kind 
aanwezig. 
 
Het doel van dit gesprek is om naast het bespreken van het rapport, informatie uit te 
wisselen over de ontwikkeling van uw kind, de school- en thuissituatie en hoe uw kind de 
groep en de leerkracht ervaart. Een ander doel is het bespreken van de verwachtingen over 
en weer. Het heeft daarom een meerwaarde als beide ouders of verzorgers samen met uw 
kind bij het gesprek aanwezig zijn. 
 
Verbeterbord 
Afgelopen periode hebben de leerlingen samen met de leerkrachten gewerkt aan het school- 
doel “Rust in de gangen”. Sinds we werken met dit doel zien we dat de leerlingen rustiger 
lopen door de gangen, er minder hard gekletst wordt en dat er zachter gewerkt wordt in het 
knooppunt. De ontstane rust zorgt ervoor dat elke leerling geconcentreerd en effectief met de 
lessen en taken bezig kan zijn.  
 
Klankbordgroep 
Op dinsdag 21 januari heeft de de tweede klankbordbijeenkomst plaatsgevonden. Tijdens 
deze avond hebben de aanwezigen informatie ontvangen over diverse soorten schooltijden. 
In kleine groepjes zijn de voor en de nadelen van deze schooltijden voor de leerlingen, 
ouders en leerkrachten bekeken.  Hieronder kunt u in het kort bekijken welke soorten tijden 
besproken zijn. 
 

Traditionele tijden 
 (Hoorns Model) overeenkomstig 
met wat we nu hebben 

Continurooster Vijf-gelijke dagenrooster 

Schooldagen met apart 
ochtenddeel (circa 8.30-12.00 uur) 
en apart middagdeel (ca. 
13.15-15.15) 
tussen de middag vrij: overblijven 
of naar huis 
woensdagmiddag (en onderbouw 
vaak vrijdagmiddag) vrij 
variant: het Hoorns model - 
vrijdagmiddag altijd vrij 

Schooldagen van 8 tot 14 uur (of 
8.30 tot 14.30 uur) 
woensdagmiddag vrij 
korte lunchpauze, verplicht eten op 
school 

Vijf schooldagen van 8.30 tot 14 
uur 
korte lunchpauze, verplicht eten op 
school 
extra vrije dagen omdat de 
kinderen te veel lesuren per week 
hebben 

 
 
 


