
 

 
 
 

NIEUWSBRIEF november 2020 
De Meent 

“Op een kleine school groot worden” 

 
SCHOOLJAAR 2020-2021 

 
Kalender  
 
Dinsdag 3 november 3MR  
Woensdag 4 november  Nationaal schoolontbijt 

 Jarige juffen en meesterdag 
Dinsdag 17 november NIO groep 8 
Vrijdag 20 november Meent theater groep 4/5 
Vrijdag 27 november Studiedag (leerlingen vrij) 
 
 
Algemene informatie 
Heeft u de laatste tijd al naar onze website gekeken? 
Regelmatig zetten wij nieuwe informatie op de website: www.basisschooldemeent.nl 
Zo kunt u op de website de jaarverslagen van de MR en OC lezen en staat er informatie over 
onze leerlingenraad en ons technieklokaal Willy Wortels Uitvinderij. 
Het is zeker een bezoekje waard! 
 
Onderwijs 
Een terugblik op de studiedag van 26 oktober 
Op deze dag hebben de leerkrachten een training over 
EDI (expliciete directe instructie) gevolgd. Expliciete 
Directe instructie (EDI) helpt leerlingen stapsgewijs en 
actief de leerstof eigen te maken. Hierdoor doen alle 
leerlingen succeservaringen op! Directe instructie is 
een bewezen didactisch model om kennis over te 
dragen. John Hollingsworth & Silvia Ybarra hebben dit 
model op een mooie manier uitgewerkt en ingevuld met 
activerende werkvormen. De leerkrachten hebben 
tijdens de studiedag de cruciale leerdoelen van 
rekenen voor het hele jaar uitgezocht en hierbij EDI 
rekenlessen ontworpen. 

http://www.basisschooldemeent.nl/


 

 
 
Corona maatregelen 
Kinderen in het basisonderwijs mogen gelukkig weer naar school. Toch kan het voorkomen 
dat een docent of meerdere docenten getest moeten worden of ziek worden. We hebben 
ondervonden dat het vinden van vervanging steeds lastiger wordt. Voor u als ouders is het 
prettig om te weten hoe we als school dan handelen. In de bijgevoegde brief kunt u hier alles 
over lezen. 
 
Jarige juffen en meesterdag 
Op woensdag 4 november vieren we de verjaardag van alle juffen en de meester. Op deze 
dag gaan we op school ontbijten. Geeft u hiervoor uw kind op dinsdag 3 november een 
bord, beker en bestek mee, voorzien van de eigen naam. 
De oudercommissie heeft voor de kinderen en de juffen en meester voor deze bijzondere 
dag een programma samengesteld. 
 
Kanjertraining - uitleg van de witte kanjerpet 
De leerkracht gebruikt in de klas de 4 kanjerpetten om leerlingen bewust te laten zijn van hun 
gedrag en ze te laten oefenen met nieuw gedrag. Leerlingen doen als een pet. Ze zijn nooit 
maar één pet. Je zal als ouder meerdere petten in je eigen kind herkennen. 
 
De witte pet: staat voor vertrouwen.  
Kinderen die doen als de witte pet zijn te vertrouwen en durven anderen te vertrouwen. Ze 
houden rekening met het eigen gevoel en dat van de ander. De witte pet staat ook voor durf 
jezelf te zijn.Vervul de rol die bij je past. 
 
De witte pet icm de zwarte pet: staat voor krachtig gedrag. 
Je durft op een prettige manier de leiding te nemen en voor jezelf op te komen. 
De witte pet icm de rode pet: staat voor vrolijkheid en humor. 
Je maakt grapjes die leuk zijn voor iedereen. Je doet vrolijk, gezellig en optimistisch. 
De witte pet icm de gele pet: staat voor vriendelijkheid. 
Je doet zorgzaam, rustig en bescheiden. Je kunt goed luisteren. 

 
 



 

 
Pennen en waterflessen 
We herhalen weer even de afspraak met betrekking tot het gebruik van pennen op school. 
Elk kind krijgt halverwege groep 4 van school een pen. Indien deze stuk gaat of kwijtraakt 
kunt u bij de leerkracht een nieuwe pen kopen voor 5 euro. Stabilo pennen zijn toegestaan 
maar vullingen worden door u als ouders zelf verzorgd. 
Indien u om dezelfde reden een nieuwe waterfles nodig heeft, kunt u deze ook voor 5 euro bij 
de leerkracht van uw kind kopen. 

Personeel 
stagiaires 
Als school zijn we erg blij dat studenten bij ons op school komen om als onderdeel van hun 
opleiding ervaring op te doen in de dagelijkse praktijk van de basisschool en in het werken 
met kinderen. Alle stagiaires vallen onder de verantwoordelijkheid van de begeleidende 
leerkracht. Zij worden geïnformeerd over het onderwijsconcept, de manier van werken en 
omgaan met kinderen en team in deze school. De stageopleider van onze school, juf 
Natasja. Zij ondersteunt en geeft feedback aan de stagiair(e) en legt klassenbezoeken af. 
Op dit moment hebben we bij ons op school 5 stagiaires. (2 studenten vanuit de 
gymopleiding, 2 studenten vanuit de opleiding onderwijsassistent en 1 student afkomstig van 
de Pabo) 
 
OC 
Ouderbijdrage  
Op onze school worden door de Oudercommissie diverse activiteiten georganiseerd. Om 
deze activiteiten voor alle leerlingen van school mogelijk te maken vraagt de 
Oudercommissie aan de ouders om een vrijwillige bijdrage. Met deze geldelijke bijdrage 
kunnen alle leerlingen van school meedoen aan het sinterklaasfeest, kerstfeest, sportdag, 
paasfeest en het eindfeest. Natuurlijk is iedereen vrij om de vrijwillige bijdrage al dan niet te 
voldoen. Het zal u duidelijk zijn dat de activiteiten alleen kunnen plaatsvinden wanneer de 
oudercommissie over voldoende financiële middelen beschikt.  
 
De ouderbijdrage voor dit schooljaar bedraagt voor groep 1 t/m 8: €25,- 
Voor de kinderen die in of na januari beginnen vragen we voor groep 1 t/m 8: €12,50 

U kunt dit bedrag overmaken naar: NL04RBRB0943395674 t.n.v. Oudercommissie OBS DE 

MEENT onder vermelding van de volledige naam van uw kind(eren) en de groep waarin ze 

zitten. 

 
   
   
 
  
  


