
 

 
 
 

NIEUWSBRIEF januari 2020 
De Meent 

“Op een kleine school groot worden” 
 

SCHOOLJAAR 2020-2021 
 

Kalender  
 

Maandag 4 januari Start thuisonderwijs 
Vrijdag 15 januari Einde thuisonderwijs 
Maandag 18 januari Start onderwijs op school 
Dinsdag 19 januari  Proeftoets DIA (groep 8) 
Woensdag 27 januari GMR 
 
 
Algemene informatie 
Door de nieuwe corona maatregelen hebben we ons sinterklaasfeest anders moeten vieren. 
Het kerstfeest heeft helaas ook niet plaatsgevonden zoals we het zouden willen. De rituelen 
op school en het fijne samen zijn met leerlingen en ouders van onze school hebben door de 
maatregelen toch een andere vorm moeten krijgen dan voorheen. Hopelijk krijgen we 
komend jaar een nieuwe kans om samen met de ouders van deze feesten te genieten.  
Voor nu wensen we voor iedereen tijdens de kerstdagen; veel warmte gezelligheid en 
momenten om niet te vergeten met het gezin.  
 

 
Onderwijs 
Terugblik studiedag 27 november 
Vorige studiedag hebben we een start gemaakt met het 
lesgeven via het EDI- model (expliciete directe instructie). 
Tijdens deze studiedag hebben we hierop 
voortgeborduurd. Centraal stond het stellen van controle 
van begrip vragen. Door deze vragen te stellen controleer 
je of de leerlingen leren en of dat je instructie begrepen is 
door alle leerlingen.  
 
  



 

Cito toetsen 
Als basisschool neem je bij de leerlingen vanaf groep 3 toetsen af uit je methodes. Dit 
gebeurt meestal 1x per maand. Daarnaast maken we gebruik van de Cito toetsen. Dit zijn 
landelijk genormeerde toetsen die we afnemen medio januari en eind mei. Hiermee kunnen 
we als school zien of ons leerstofaanbod voldoende resultaat oplevert bij onze leerlingen. 
Door de ingevoerde lockdown zullen wij niet in januari maar in februari starten met de 
afnames van deze toetsen. 
 
Waterdagen 
We zijn inmiddels twee maanden onderweg sinds de invoering van de waterdagen, die 
plaatsvinden op de woensdag en vrijdag. Als team zijn we trots op alle kinderen die op deze 
dagen de groene waterflessen bij zich hebben. Water drinken op school vindt niemand meer 
vreemd en regelmatig worden de waterflessen nog eens gevuld. 
Denkt u er ook aan om de groene waterflessen mee te geven op woensdag en vrijdag?! 
 
Willy Wortels uitvinderij 
Deze maand is groep 4-5 in de Willy Wortels uitvinderij 
geweest. De kinderen hebben geleerd hoe ze zelf een 
geheimschrift kunnen maken, wat er gebeurt als je een 
kaars onder een glas zet en hoe een lavalamp werkt. 
En hoe kan het dat de ballon niet knapt als je er een 
satéprikker doorheen prikt? 
De kinderen hebben genoten van het ontdekkingsgerichte 
onderzoek. Hopelijk hebben ze er thuis veel over verteld. 
 

Leerlingenraad 
In de leerlingenraad was natuurlijk ook de komende lockdown een onderwerp van gesprek. 
De een is er blij mee de ander zal zijn/haar vriendjes gaan missen.  
Daarnaast hebben we besproken hoe het werken met de nieuwe methode Atlantis bevalt, 
hoe het werken in de groepen gaat en welke behoeftes er in de verschillende groepen zijn 
over buitenspeelmateriaal. Dit was namelijk een ingekomen onderwerp in de brievenbus van 
de leerlingenraad. 

 
 
 

 
 
 
   


