
 

 
 
 

NIEUWSBRIEF september 2020 
De Meent 

“Op een kleine school groot worden” 

 
SCHOOLJAAR 2020-2021 

 
 
Kalender  
Maandag 31 augustus Eerste schooldag 
Dinsdag 1 september  GGD screening 5-6 jarigen 
Donderdag 3 september Start gymlessen groep 3 t/m 8 
Woensdag 16 september  Kamp groep 6-7-8 
Donderdag 17 september Kamp groep 6-7-8 
Vrijdag 18 september  Kamp groep 6-7-8 
Woensdag 23 september Nationale waterkraandag 
Dinsdag 29 september Schoolfotograaf 
Week van maandag 28 september Omgekeerde oudergesprekken groep 1 t/m 5    
Woensdag 30 september Start kinderboekenweek 
 
 
Algemene informatie 
De 6 weken zomervakantie zijn voorbij gevlogen, hopelijk heeft u er van genoten.  
De leerkrachten van de Meent hebben de eerste studiedag over het lesgeven in 
combinatiegroepen alweer voltooid en de klassen zijn weer ingericht. Wij zijn er klaar voor 
om onze leerlingen aanstaande maandag weer te ontvangen.  
 

                                                        
 
Nieuwe leerlingen 
We wensen onze nieuwe leerlingen, Noud Koole, Vive de Beer en Mayra Brouwer een hele 
fijne tijd toe bij ons op school. 
 



 

 
Schooltijden 
Graag willen we onze lessen op tijd starten, zodat er geen lestijd verloren gaat. Om deze 
reden gaat ‘s ochtends de bel om 8.25 uur en ‘s middags om 13.10 uur. 
Ziekmeldingen graag telefonisch voor 8.15 uur (0344-601937).  
 
Corona maatregelen 
Ook bij de start van dit schooljaar moeten wij onze corona maatregelen nog steeds hanteren. 
Hieronder worden deze ter herinnering nog benoemd. 
 
- 1,5 meter afstand tussen volwassenen 
- bij binnenkomst en voor het eten wassen wij onze handen  
- ouders zijn niet toegestaan op het plein 
- leerlingen worden bij de parkeerplekken/fietsenstallingen afgezet 
- ouders vertrekken meteen na het afzetten van de kinderen 
- voor vragen aan een leerkracht belt of mailt u 
- op afspraak worden externen toegestaan in de school 
- trakteren in de eigen klas (graag geen zelfgemaakte traktaties) 
 
- leerlingen met corona gerelateerde klachten blijven thuis 
- leerlingen van groep 1-2 mogen bij een neusverkoudheid gewoon naar school komen 
- leerlingen vanaf groep 3 blijven thuis bij verkoudheidsklachten die passen bij  
  COVID-19 (neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, lichte hoest, verhoging,  
  koorts vanaf 38 graden Celsius en/of plotseling verlies van reuk of smaak) 
- indien een huisgenoot koorts of last van benauwdheid heeft blijft de leerling ook  
  thuis. 
 
- bent u in een risicogebied geweest? Volgt u dan de richtlijnen op de site van  
  buitenlandse zaken ivm thuisquarantaine. 
  

Onderwijs 
Omgekeerde oudergesprekken 
De omgekeerde oudergesprekken voor groep 1 t/m 5 vinden plaats in de week van maandag 
28 augustus. De omgekeerde oudergesprekken van groep 6 t/m 8 vinden plaats in de week 
van maandag 5 oktober. In de startweek ontvangt u hierover meer informatie via de 
leerkracht van uw kind.  
 
Parro app: 
Wilt u de Parro app op uw telefoon synchroniseren, zodat u weer de juiste informatie van uw 
kind kunt ontvangen. Mocht u nog geen Parro hebben, dan graag even contact opnemen met 
de leerkracht. 
 
  



 

Schoolfotograaf 
Op woensdag 29 september komt de schoolfotograaf. In verband met de corona 
maatregelen worden er dit jaar geen foto’s gemaakt van de broertjes/zusjes die niet bij ons 
op school zitten.  
 
Overblijven 
Het aanmelden voor de overblijf gaat niet altijd helemaal zoals dat zou moeten, waardoor er 
soms onnodige betalingen plaatsvinden of te weinig personeelsleden in de pauze ingedeeld 
worden door de SKLM. 
 
Hoe aan te melden voor de overblijf: 

- Voor 10 uur aanmelden door in te loggen bij website https://www.flexkids.nl/ met 
eigen inloggevens.  

- Na 10 uur aanmelden door naar het hoofdkantoor van SKLM te bellen om 
toestemming te vragen. 

Als een leerling nog nooit aangemeld is dan kunnen ouders zich aanmelden bij SKLM.  
 
Contact met de leerkracht 
De leerkrachten van onze school zijn goed bereikbaar. Voor of na schooltijd mag u ze altijd 
bellen op de schooltelefoon. Indien er een noodgeval is mag u ook bellen onder schooltijd. 
Heeft u na sluitingstijd van de school vragen aan een leerkracht, vragen we u deze via mail 
te stellen. Zij zullen u dan op hun werkdag terugmailen.  
We vragen u, indien u in het bezit bent van een privénummer van een leerkracht, 
leerkrachten niet voor vragen of ziekmeldingen op een privé nummer te bellen of te appen. 
 
Nieuws vanuit de MR 
Aan het einde van dit schooljaar heeft Karin Ax de MR verlaten. Daardoor is er in de 
medezeggenschapsraad (MR) van onze school plaatsgekomen voor een nieuw lid van de 
oudergeleding. De MR is nog steeds op zoek naar een gemotiveerde ouder die zich 
beschikbaar wil stellen voor deze vacature. Heeft u interesse neemt u dan contact op met 
een van de leden van de MR. (juf Karin, juf Karlijn of Rob Gresnigt)   
 
Even voorstellen   
Mijn naam is Iris van Schijndel, ik ben 53 jaar en moeder van 4 
zoons. Daarnaast telt ons huishouden 2 honden en een kat. We 
wonen met veel plezier in het buitengebied in de buurt van Hemmen. 
Ik vind het heerlijk om een eind met de honden te gaan wandelen. 
Ook lezen, muziek maken en zingen zijn favoriet. 
 
Ik werk als onderwijsondersteuner bij BasisBuren, heb daarnaast 
mijn praktijk voor coaching en begeleiding van kinderen, jongeren en 
volwassenen en geef piano- en gitaarlessen en af en toe nog bijles 
Engels. 
 
Na de zomervakantie kom ik op “De Meent” werken als 
onderwijsassistent. Ik heb er zin in om me op deze school  te gaan 
inzetten voor de leerlingen en kijk er naar uit om kennis met hen en 
u te maken.  

https://www.flexkids.nl/


 

  
  


