
 

 
 
 

NIEUWSBRIEF juli 2020 
De Meent 

“Op een kleine school groot worden” 

 
SCHOOLJAAR 2019-2020 

 
 
Kalender  
Donderdag 2 juli juf Karin in groep 1/2 
Vrijdag 3 juli juf Karin in groep 1/2 
 2e rapport mee 
Maandag 6 t/m vrijdag 10 juli rapportgesprekken 
Woensdag 8 juli alternatief schoolreisje groep 1 t/m 5 
Dinsdag 14 juli  doorschuifuurtje 
Woensdag 8 juli musical  
 afscheidsavond groep 8 
Donderdag 16 juli Spreekuur Stib 
                                                                       Leerlingen zijn om 14:00 uur vrij 
Vrijdag 17 juli  leerlingen vrij  
maandag 20 juli - zondag 30 augustus start zomervakantie 
 
 
Algemene informatie 
 
Nieuwe leerlingen 
Vanaf het nieuwe schooljaar zal Noud Koole bij ons starten 
in groep 1. Hij heeft al een aantal keer bij ons 
proefgedraaid. We wensen hem veel plezier op onze 
school. 
 
Renovatie Meent 
De binnenkant van onze school is weer helemaal opgefrist. 
Muren zijn geschilderd, gangen zijn opgeruimd, plafonds 
zijn vervangen en isolatie is hierop aangebracht. We zijn 
ontzettend blij met het resultaat. 
 
 
 
 
 
 



 

Formatie volgend jaar 
In de vorige nieuwsbrief heeft u al van ons vernomen dat we volgend schooljaar op de Meent 
werken met de combinatiegroepen: groep 1/2/3, groep 4/5 en groep 6/7/8. Hieronder kunt u 
de personele bezetting ervan bekijken.  
 

Groep 1/2/3 Maandag, dinsdag, woensdag, donderdag, 
vrijdag 

Juf Natasja 

Groep 4/5 Maandag, dinsdag, woensdag, vrijdag 
Donderdag 

Juf Karlijn 
Juf Karin 

Groep 6/7/8 Maandag 
Dinsdag, woensdag, donderdag, vrijdag 

Juf Karin 
Meester Peter 

Locatieleider 
Gymlessen 

Dinsdag en vrijdag 
Donderdag 

Miriam Derksen 
 

Onderwijsassistent Maandagochtend, dinsdagochtend, 
woensdagochtend en donderdagochtend 

 

Intern begeleider Eén dag in de week Cora Ambtman 

Meerscholen 
directeur 

Woensdag Gerrie Amperse 

 
Alternatief schoolreis 
Op woensdag 8 juli wordt er voor de groepen 1 t/m 5 een alternatief schoolreis programma 
verzorgd. Voor de leerlingen wordt eerst een ontbijt verzorgd zodat ze met de opgedane 
energie de uitgezette activiteiten kunnen doorlopen. 
  

Onderwijs 
Rapportgesprekken 
Op vrijdag 3 juli krijgen de leerlingen het laatste rapport mee. De rapportgesprekken zullen er 
in verband met de RIVM-richtlijnen anders uitzien.  
In de week van maandag 6 juli worden de gesprekken van de groepen 1 t/m 6 digitaal via 
hang-out meets met de leerkracht en u als ouder gehouden. 
De voorlopige adviesgesprekken van groep 7 zullen fysiek gehouden worden. Bij dit gesprek 
is naast de leerkracht en de ouder ook uw kind aanwezig. (met inachtneming van de 
RIVM-richtlijnen). Van tevoren ontvangt u via de leerkracht hiervoor weer een uitnodiging via 
Parro. 
 
Nieuws vanuit de MR 
Aan het einde van dit schooljaar zal Karin Ax de MR verlaten. Daardoor zal er in de 
medezeggenschapsraad (MR) van onze school plaats komen voor een nieuw lid van de 
oudergeleding. De MR is op zoek naar een gemotiveerde ouder die zich beschikbaar wil 
stellen voor deze vacature. Heeft u interesse neemt u dan contact op met juf Karin of juf 
Natasja.    
 



 

  
  


