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Kalender

Donderdag 1 april Lentefeest (in eigen klas)
Vrijdag 2 april Goede vrijdag
Maandag 5 april 2e Paasdag
Dinsdag 13 april 4e leerlingenraad
Maandag 19 april Laatste werkdag voor verlof juf Natasja
Woensdag 21 april eindtoets groep 8
Vrijdag 23 april aangepaste koningsspelen
Maandag 26 april studiedag (leerlingen vrij)
Dinsdag 27 april Koningsdag (leerlingen vrij)

Algemene informatie
We zijn een aantal weken weer op school waarin we werken met de huidige
corona maatregelen. Het is erg fijn om te zien dat ouders, leerkrachten en
kinderen zich zo goed hieraan houden. Samen zorgen we er op deze wijze voor
dat we er alles aan doen om veilig te kunnen leren en werken op onze school.

Nieuwe leerlingen
Op 23 maart is Diony van Blijderveen bij ons gestart op school in groep 3 en vanaf 30 april komt
Rozemarijn mac Lennan bij ons in groep 1. We wensen beide veel plezier bij ons op school!

Wordt uw zoon/dochter in 2021 vier jaar en heeft u uw kind nog niet ingeschreven?
Neemt u dan contact op met onze locatieleider voor de inschrijving. (miriam.derksen@basisburen.nl)

Promotiefilm de Meent
Na de meivakantie willen we als school, indien de maatregelen het toelaten,
graag starten met het maken van een promotiefilm voor onze school. In
verband met de privacywetgeving willen we u vragen het bijgevoegde
toestemmingsformulier voor uw kind(eren) in te vullen en voor vrijdag 16 april
op school in te leveren, zodat wij op de dag van filmen hier rekening mee
kunnen houden.

Onderwijs
Nieuwe folder van de Meent
Samen met de werkgroep hebben we hard gewerkt om de nieuwe folder van de Meent samen te
stellen. Op onze website kunt u de nieuwe folder bezichtigen.

Kent u iemand die nog op zoek is naar een kleine dorpsschool, komt u dan gerust een folder bij ons
ophalen.



Koningsspelen
We willen u vragen op deze ochtend uw kind zelf een gezond ontbijtje mee te geven. In de eigen klas
zullen de kinderen met de leerkracht het ontbijtje eten. Vervolgens zal er met de eigen klas een
sportief en gezellig programma volgen. De kinderen mogen in sportieve kleding naar school komen.

Even voorstellen:
Juf Patricia (groep 1-2-3)
Mijn naam is Patricia Sterrenberg en ik woon met mijn man en drie kinderen in
Lienden op het Lingemeer. Vanaf eind april ga ik samen met juffrouw Karin
Witteman groep 1,2 en 3 vervangen, want juf Natasja gaat dan met
zwangerschapsverlof. Ik werk al bijna 17 jaar als invalkracht binnen Basis Buren,
maar heb nog nooit op 'De Meent' gewerkt. Naast het invallen op school ben ik ook
al 30 jaar werkzaam bij de KLM als stewardess. Samen met juf Karin gaan we er
een gezellige tijd van maken tot aan de schoolvakantie, maar voordat het zover is
kom ik nog wel even langs op school om me aan de kinderen voor te stellen.

Tot snel, Patricia Sterrenberg.

Juf Esther (intern begeleider)
Mijn naam is Esther van den Berg en ik kom de Meent voor een dag in de
week ondersteunen als intern begeleider tot aan de zomervakantie. Ik heb nu
één dag gewerkt en ik voel me al erg thuis. Ik heb lieve kinderen en aardige
collega’s ontmoet.
Zelf heb ik vier kinderen en twee bonus zoons en woon in Neede, dichtbij
Enschede. Oorspronkelijk kom ik uit Amsterdam, waar ik ben opgegroeid en tot
mijn 34e ben ik hier blijven wonen. Daar werkte ik in het onderwijs als
leerkracht. Eenmaal verhuisd naar de Achterhoek heb ik als intern begeleider
op diverse plekken ervaring opgedaan. In mijn vrije tijd doe ik aan kracht- en
cardiotraining en ik ben gek op bordspelletjes spelen, wandelen en ga ik
graag naar festivals.

Ik hoop dat ik u als ouders/ verzorgers binnenkort eens kan ontmoeten, als Corona niet meer zo’n
grote rol in ons leven speelt. Loopt u dan gerust binnen of belt u mij als u mij nodig heeft!

Tot ziens op de Meent!

Basis Buren
Nieuwsflits
Op de website van Basis Buren staat de nieuwe nieuwsflits van onze stichting weer voor u klaar.

Via onderstaande link komt u bij deze nieuwsflits.

https://basisburen.nl/e-zines/
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