
 

 
 
 

NIEUWSBRIEF oktober 2020 
De Meent 

“Op een kleine school groot worden” 

 
SCHOOLJAAR 2020-2021 

 
Kalender  
 
Donderdag 1 oktober Bezoek wethouder Neven 
Maandag 5 oktober  Start schoolfruit 
Dinsdag 6 oktober 1e leerlingenraad 
Woensdag 7 oktober Kraanwaterdag 
Vrijdag 9 oktober Kraanwaterdag 
Woensdag 14 oktober Kraanwaterdag 
Vrijdag 16 oktober Kraanwaterdag 
Maandag 19 oktober Start herfstvakantie 
Vrijdag 23 oktober Einde herfstvakantie 
Maandag 26 oktober Studiedag (leerlingen vrij) 
Woensdag 28 oktober Kraanwaterdag 
Vrijdag 30 oktober Kraanwaterdag 
 
 
Algemene informatie 
De eerste weken school zijn een feit. De kinderen hebben afgelopen maand in de klassen 
gewerkt aan de groepsvorming met behulp van de Kanjertraining en kennis gemaakt met de 
methodes en dag en weekstructuren van de nieuwe groep. We hebben een fijne start gehad 
in de groepen en merken dagelijks dat de nieuwe groepsindeling goed werkt. 
 
Nieuwe leerling 
Vanaf maandag 28 september mogen we Iris Vermeer verwelkomen als nieuwe leerling van 
onze school. We wensen Iris heel veel plezier bij ons op de Meent in groep 7! 
 
Annulering algemene ouderavond 
Normaal bent u van ons gewend dat we een algemene ouderavond houden aan het begin 
van het schooljaar. Tijdens deze informatieavond worden ook het jaarverslag van de MR en 
OC besproken. In verband met corona kunnen wij deze avond niet door laten gaan. Vanaf 
maandag 5 oktober zullen de jaarverslagen op onze website te lezen zijn.  
 
  



 

Onthulling bord rookvrije zone 
Kinderen en jongeren moeten rookvrij kunnen opgroeien. Daar hoort een rookvrij onderwijs 
terrein bij. Scholen zijn verplicht vanaf 1 augustus 2020 een rookvrij terrein te hebben. Uit 
onderzoek blijkt dat kinderen en jongeren die anderen zien roken, zelf ook eerder gaan 
roken. Een rookvrij terrein beschermt hen ook tegen de schadelijke gevolgen van meeroken.  
Op donderdag 1 oktober zal wethouder Neven bij ons op het schoolplein het bord rookvrij 
schoolterrein onthullen. In samenwerking met de GGD en de gemeente krijgen we dit bord 
aangeboden.  
 
Gezonde school - kraanwaterdagen 
Als school vinden we het belangrijk dat onze leerlingen gezond eten en drinken. Kinderen die 
gezond eten en drinken kunnen zich beter concentreren en beter leren op school. Daarom 
gaan we op school 2x per week water drinken tijdens het 10-uurtje. Met water geef je 
kinderen het beste drinken wat er is! het houdt je kind gezond en fit. Daarom drinken we op 

school vanaf woensdag 7 oktober elke 
woensdag en vrijdag tijdens het 10-uurtje water.  
Op de nationale kraanwaterdag hebben we een 
gezamenlijke opening gehad waarbij er symbolisch 
een waterfles is overhandigd aan de locatieleider. 
Dit was de aftrap van onze kraanwaterdagen. 
Wekelijks zal er in de klas extra aandacht besteed 

worden, in de vorm van lesactiviteiten, aan het drinken van water. Tijdens de overhandiging 
hebben de leerlingen ook gehoord dat elke leerling van school een mooie drinkfles krijgt. U 
hoeft uw kind op deze dagen dus geen drinken van thuis meer mee te geven. 
 

Onderwijs 
Corrie Hobé stopt als vrijwilliger 
Bijna 30 jaar hebben we bij ons op school met veel plezier Corrie gehad 
als vrijwilliger. Ze hielp ons met kopieerwerk en allerhande 
schoonmaakklusjes. Helaas moet Corrie om gezondheidsredenen 
stoppen met haar vrijwilligerswerk.  
Wij willen haar namens alle leerkrachten en leerlingen via deze weg 
bedanken voor alle jaren trouwe hulp bij ons op school. 

 
Gym 
Tjake Heevel (20) en Annabel van Domselaar (20) lopen stage 
bij ons op de Meent. Ze komen vanuit de CIOS opleiding sport 
en bewegen in Arnhem. Onder begeleiding van juf Miriam 
zullen zij op donderdag de gymlessen verzorgen. 
  



 

Parro app:  
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. 

             
 
  
Buurtjutten  
De gemeente Buren stimuleert het gezamenlijk schoonhouden van onze leefomgeving. 
Daarom zijn er allerlei verenigingen actief om volgens een rooster in een aantal straten het 
zwerfvuil weg te halen. Ook de kerk van Ommeren doet actief mee.  
Juf Gerrie vindt dit een mooi initiatief om te laten zien dat we ons verantwoordelijk voelen als 
burgers ( groot en klein) van de gemeente Buren. 
Daarom nodigt ze een aantal leerlingen uit om in de week van 5 oktober samen een aantal 
straten rond de school 'op te ruimen'. We doen dit onder schooltijd. Als je dit leuk vindt, kun 
je je aanmelden bij juf Gerrie.  
 

                                                     
   
Nieuws vanuit de MR 
We zijn nog steeds op zoek naar een nieuw enthousiast lid om onze MR geleding uit te 
breiden. Voor meer info kunt u terecht bij Rob Gresnigt, juf Karin of juf Karlijn. 
 
  
  


