
 

 
 
 

NIEUWSBRIEF december 2020 
De Meent 

“Op een kleine school groot worden” 
 

SCHOOLJAAR 2020-2021 
 

Kalender  
 
Vrijdag 4 december Sintviering 
Dinsdag 8 december  2e leerlingenraad 
Donderdag 17 december Kerstviering leerlingen om 12.30 uur vrij 

Kerstviering tussen 17.30-19.00 uur 
Maandag 21 december Start kerstvakantie 
Vrijdag 1 januari Einde kerstvakantie 
 
 
Algemene informatie 
December is de tijd van vieren: samen met familie, vrienden en bekenden. De 
Sinterklaasviering en het kerstdiner zijn voor de leerlingen momenten in het schooljaar waar 
ze enorm naar uitkijken. Verderop in deze nieuwsbrief leest u hier meer over. 
 
Telefonisch weer goed bereikbaar 
De problemen met de schooltelefoon zijn verholpen. We willen u daarom 
vriendelijk verzoeken geen gebruik meer te maken van de mobiele 
telefoonnummers van de leerkrachten. U kunt ons bereiken op de 
schooltelefoon: 0344-601937.  
 
Onderwijs 
Een terugblik op de jarige juffen- en meesterdag  
Op woensdag 4 november hebben we de verjaardagen van alle juffen en de meester 
gevierd. Wat hebben we samen met de kinderen genoten van deze dag. Er zijn prachtige 
creaties gemaakt met fimoklei en ook de modeshow van de zelfgemaakte kleding zal ons 
altijd bijblijven. 
We willen iedereen via deze weg bedanken voor deze onvergetelijke dag en passende 
cadeaus! 
 
 
 
 
  



 

Sinterklaasviering 
Zoals jullie vast weten hebben juf Natasja en juf Karlijn woensdag 18 november even met 
Sinterklaas gebeld.  
Gelukkig komt Sinterklaas op vrijdag 4 december gezellig bij ons op school langs. Door 
corona vond hij de aankomst met veel mensen wel erg 
spannend, dus hebben we afgesproken dat de 
kinderen in de school wachten op Sinterklaas en zijn 
pieten. Dit betekent dat er geen aankomst op het plein 
zal zijn.  
Sinterklaas, de pieten en het team hebben er 
ontzettend veel zin in.  
 
Kerstviering 
Dit jaar vieren we gewoon gezellig kerst op school, maar moeten we vanwege corona 
sommige dingen anders doen. Op donderdag 17 december mogen de kinderen in de 
ochtend in hun onesie of pyjama met een kussentje, knuffeltje en/of dekentje naar school 
komen. In de avond komen ze in hun mooiste outfits gezellig in de klas eten. Dankzij de 
financiële bijdrage van de OC kunnen we als school ook zorgen voor een warm 
avondmaaltje. We sluiten de avond af met een leuke kerstbingo.  
De volgende tijden houden we deze dag aan: 
Ochtend 08:30-12:30 
Avond 17:30-19:00  
 

Personeel 
Nieuws  
Een berichtje van juf Natasja: 
Via deze weg wil ik alle ouders (en leerlingen) laten weten dat ik op dit 
moment 16 weken zwanger ben. Op 17 mei ben ik uitgerekend en verwachten 
mijn man (Kevin) en ik ons eerste kindje.  
Ik voel mij op dit moment goed en zolang ik mij zo goed blijf voelen, is de 
verwachting dat ik half april met verlof ga.  
 

MR 
Nieuw ouderlid 
Hallo allemaal! 
Super leuk om deel te gaan nemen aan de MR! Ik stel me hierbij graag even voor; Ik ben 
Tessa Zwanikken en de moeder van Jip (inmiddels naar de middelbare school), Iwan (groep 
6) en Phileine (groep 5). We zijn ruim 4 jaar geleden vanuit Utrecht 
naar Ingen verhuisd en genieten nu van de rust en ruimte in dit 
prachtige dorp. Overdag werk ik (tegenwoordig vanuit huis) bij bol.com 
als manager van Fraud & Risk. In mijn vrije tijd vind ik het daarnaast fijn 
om te wandelen en te zwemmen en kan ik genieten van lekker eten en 
drinken.  
Mocht je meer over me willen weten of vragen hebben, stel ze dan 
gerust!    

http://bol.com/

