
 

 
 
 

NIEUWSBRIEF maart 2021 
De Meent 

“Op een kleine school groot worden” 
 

SCHOOLJAAR 2020-2021 
 

Kalender  
 
Dinsdag 9 maart 3MR (digitaal) 
Woensdag 17 maart GMR 
Vrijdag 19 maart Rapporten mee 
Maandag 22 maart - vrijdag 26 maart Rapportgesprekken (digitaal) 
Vrijdag 26 maart Meent theater groep 6/7/8 (digitaal) 
 
 
Algemene informatie 
We zijn inmiddels twee weken met aangepaste maatregelen weer op school. We merken aan 
de leerkrachten, leerlingen maar ook aan de ouders dat iedereen een weg begint te vinden in 
de opgelegde maatregelen. 
Wat fijn dat iedereen zijn uiterste best doet om alles in goede banen te laten lopen. 
.  
Nieuwe leerlingen  
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) 
 
Waterflessen en schoolfruit 
Elke woensdag en vrijdag hebben we op school 
waterdagen. Alle leerlingen hebben hiervoor een 
prachtige waterfles gekregen. Het is fijn als u als ouder 
op woensdag en vrijdag deze waterfles weer mee geeft.  
 
Het schoolfruit wordt door van Alfen voor leerlingen met 
een abonnement weer wekelijks geleverd. In verband 
met de lockdown hebben de abonnementhouders 5 
weken schoolfruit gemist. Hierdoor loopt het huidige abonnement door tot en met vrijdag 2 
april.  
Binnenkort ontvangt u via de leerkracht van uw kind weer de mogelijkheid om in te schrijven 
voor de tweede periode schoolfruit. 
 
 
 



 

Onderwijs  
Rapporten en rapportgesprekken  
Op vrijdag 19 maart krijgen alle leerlingen hun rapport mee naar huis.  
Naar aanleiding van dit rapport worden er rapportgesprekken gehouden in de week van 22 
maart. Hiervoor kunt u zich inschrijven via Parro.  
Deze gesprekken vinden i.v.m. de corona maatregelen digitaal plaats. 
 
Verlof juf Natasja 
We zijn blij u te kunnen melden dat het verlof van juf Natasja inmiddels is ingevuld.  
Vanaf dinsdag 20 april zal juf Karin samen met de vervanger juf Patricia Sterrenberg  groep 
1/2/3 gaan draaien. Juf Karlijn die zal vanaf dit moment 5 dagen groep 4-5 draaien en juf 
Miriam zal samen met meester Peter groep 6-7-8 gaan verzorgen. 
In de volgende nieuwsbrief zal juf Patricia zich aan u voorstellen. 
 
MR 
U kunt de laatste notulen van onze MR vergadering lezen op onze website. 
https://basisschooldemeent.nl/ouders/mr/ 
 

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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