NIEUWSBRIEF mei 2021
De Meent
“Op een kleine school groot worden”
SCHOOLJAAR 2020-2021
Kalender
Maandag 3 mei
Vrijdag 14 mei
Maandag 17 mei en dinsdag 18 mei
Woensdag 19 mei t/m vrijdag 21 mei
Maandag 24 mei
Dinsdag 25 mei
Woensdag 26 mei t/m vrijdag 28 mei

Start meivakantie
Einde meivakantie
Juf Karin in groep 1/2/3
Juf Patricia in groep 1/2/3
Pinksteren (leerlingen vrij)
Juf Karin in groep 1/2/3
3MR
Juf Patricia in groep 1/2/3

Algemene informatie
De Koningsspelen 2021 had als thema dit jaar jij+ik=wij. Na het gezonde ontbijt en het dansen van het
koningslied (van kinderen voor kinderen) van dit jaar hebben de kinderen 3 rondes met sport en spel
activiteiten gevolgd. In de gymzaal speelden de klassen onder begeleiding van de leerkracht en de
gym stagiaire diverse spellen en in de klassen werd er gedanst en geknutseld. Het toppunt van deze
dag was toch wel de opblaasbare glijbaan en een opblaasbaar voetbalspel. Welke we dankzij de
medewerking van de ouderraad voor de leerlingen konden huren. Wat hebben we een fijne dag
gehad! Hopelijk is uw kind ook met veel enthousiasme thuis gekomen.
Nieuwe leerlingen
Op 1 mei wordt Vivian Leertouwer 4 jaar en zal zij in groep 1 starten bij ons op De Meent.
We wensen haar veel plezier bij ons op school!

Promotiefilm de Meent
Op vrijdagochtend 21 mei zal de school omgetoverd
worden tot een filmlocatie. De opnames van de
promotiefilm gaan dan van start. Zodra het
eindresultaat er is zullen wij dit met u delen.
Onderwijs
Studiedag 26 april
Tijdens deze studiedag zijn de leerkrachten van De Meent alle Cito toetsen
gaan analyseren. Door deze analyse is helder aan welke leerdoelen de
kinderen moeten gaan werken.
De leerkracht van de groep heeft ook nieuwe instructiegroepen gevormd
waar de komende periodes in de klas mee gewerkt gaat worden.

Vraag u maar eens aan uw kind aan welke doelen hij/zij komende periode gaat werken.
Leerlingenraad
Op dinsdag 13 april hebben we met de leerlingenraad bij elkaar gezeten.
Samen met de leerlingen hebben we de nieuwe folder van De Meent bekeken. Iedereen vond hem erg
mooi geworden.
Ook is het bezoekje van het bestuur besproken. Afgesproken is dat volgend schooljaar de
leerlingenraad ook in gesprek zal gaan met het bestuur om te vertellen hoe zij het vinden op de
Meent.
We vinden het leuk als andere scholen ook gebruik kunnen maken van onze Willy Wortels Uitvinderij.
Daarom hebben we als leerlingenraad een wedstrijd uitgezet. Welke leerling van onze school maakt
de mooiste uitnodiging? (inleverdatum 29 juni)
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/

