NIEUWSBRIEF juli 2021
De Meent
“Op een kleine school groot worden”
SCHOOLJAAR 2020-2021
Kalender
Vrijdag 2 juli
Maandag 5 t/m vrijdag 9 juli
Woensdag 7 juli
Vrijdag 9 juli
Woensdag 14 juli
Donderdag 15 juli
Vrijdag 16 juli
Maandag 19 juli
Vrijdag 27 augustus

2e rapport mee
rapportgesprekken
schoolreis
zomerfeest
musical groep 8
leerlingen uit om 12:30 uur
leerlingen vrij!
start zomervakantie
einde zomervakantie

Algemene informatie
Op het moment van schrijven hoor ik dat een groepje leerlingen uit
groep 6-7-8 de tweede prijs heeft gewonnen met de deelname aan
de techniekwedstrijd. Met veel plezier heb ik het creatieve proces
van het maken van de molens (het thema van dit jaar) mee mogen
maken. Als locatieleider ben ik trots dat wij als kleine school onze
leerlingen wegwijs mogen maken in het Techniekonderwijs, want
zonder techniek staat de wereld stil. Voor de leerlingen was de prijs
een prachtige bevestiging van hun geleverde inspanning.
Nieuwe leerlingen
Vanaf het nieuwe schooljaar zal Savi Vroegop bij ons starten op De Meent. We wensen hem veel
plezier bij ons op De Meent.
Onderwijs
Formatie
Volgend schooljaar zullen wij op de Meent werken met de combinatiegroepen: groep 1/2/3, groep
4/5/6 en groep 7/8. Als school hebben we zorgvuldig naar de belangen van de leerlingen én de
leerlingenaantallen van de kinderen gekeken bij het vormen van de bovenstaande combinaties.
In onderstaand schema kunt u de personele bezetting bekijken.

Groep 1/2/3

maandag: juf Natasja
dinsdag: juf Karin
woensdag: Juf Natasja

donderdag: juf Natasja
vrijdag: juf Natasja
Groep 4/5/6

maandag: juf Karlijn
dinsdag: juf Karlijn
woensdag: juf Karlijn
donderdag: juf Karin
vrijdag: juf Karlijn

Groep 7/8

maandag: meester Peter
dinsdag: meester Peter
woensdag: meester Peter
donderdag: juf Melissa
vrijdag: juf Melissa

Onderwijsassistent

Juf Iris zal 5 ochtenden aanwezig zijn

Locatieleider Miriam

dinsdag, donderdag, vrijdag

Bovenschoolse directeur Gerrie

woensdag

Schooltijden 2021-2022
Maandag- dinsdag-donderdag: 8.30 - 12.00 uur en 13.15 - 15.15 uur
Woensdag - vrijdag: 8.30 - 12.30 uur
5 Minuten voor de starttijd van de lessen gaat de bel, zodat de lessen echt om 8.30 uur en 13.15 uur
kunnen starten. We vragen u daarom ook om uw kinderen op tijd op school te brengen.
Even voorstellen:
Hoi allemaal,
Wat tof dat ik straks onderdeel mag zijn van de Meent!
Ik kijk er naar uit om jullie te ontmoeten, maar eerst mogen jullie genieten van een welverdiende
vakantie en wil ik mij op deze manier alvast voorstellen.
Ik ben Melissa Takken en 34 jaar oud. In het gezellige Veenendaal woon ik samen met mijn man
Gert-Jan, dochter Lotte (3) en zoon Noah (1).
Je kunt mij midden in de nacht wakker maken voor ijs, mensen verwachten van mij niet dat ik aan
kickboksen doe, ik word fanatiek bij (bord) spelletjes en vriendinnen klets ik graag de oren van het
hoofd.
Momenteel werk ik één dag op de Wissel in Houten en twee dagen op de Kristal in Maarssen. Tijd
voor een nieuwe uitdaging, langere reistijd en ander onderwijs, zorgde ervoor dat ik om mij heen ging
kijken naar een andere school. Al snel kwam ik uit bij de Meent in Ommeren.
Wat een fijne, open en warme uitstraling heeft deze school. Ik voelde mij meteen welkom en had al
snel het gevoel: hier wil ik aan de slag met de kinderen om het beste in hen naar boven te halen.
Als juf vind ik de band met kinderen erg belangrijk, houd ik van een grapje en
een kletspraatje en zijn mijn lessen gestructureerd.
Ik heb heel veel zin om bij de Meent aan de slag te gaan en ben benieuwd
naar jullie verhalen en wie jullie zijn.
Succes met de laatste loodjes, alvast een hele fijne vakantie gewenst en
hopelijk tot snel.
Hartelijke groet,
Melissa Takken
Rapporten en rapportgesprekken

Op vrijdag 2 juli krijgen alle leerlingen hun rapport mee naar huis.
Naar aanleiding van dit rapport worden er rapportgesprekken gehouden in de week van 5 juli.
Het rapportgesprek vindt samen met uw zoon/dochter plaats.
Ter voorbereiding kunt u met uw kind onderstaande vragen voorbereiden:
- Waar ben je trots op?
- Waar baal je van? Wat wil je doen om dat te verbeteren.
- Aan welk leerdoel wil je volgend jaar werken?
Schoolreis
Op woensdag 7 juli gaan we met de groepen 1 t/m 5 op schoolreisje. Heeft u de schoolreisbijdrage
hiervoor nog niet betaald, dan willen we u vragen het bedrag van 30 euro over te maken:
NL04 RBRB 0943 395674 t.n.v Oudercommissie OBS De Meent onder vermelding van schoolreis2021

Musical
Op woensdagavond 14 juli gaat groep 8 afscheid nemen van onze school. Voor de ouders van groep
6-7-8 zal er een musical opgevoerd worden in de gymzaal. Na de musical gaan de kinderen en ouders
van groep 6-7 naar huis. Groep 8 en de ouders zullen dan nog een besloten afscheid hebben met de
leerkrachten.
Enquête VSO/BSO
Vorige week is de enquête VSO/BSO eruit gegaan. Hieronder delen we graag met u de resultaten.
68,4 Wil geen gebruik maken van de VSO maar 31,6% zou, indien er VSO is, er wel graag gebruik
hiervan willen maken. 61,1% Geeft aan geen gebruik te willen maken van BSO, maar 38,9% wil hier
wel graag gebruik van maken indien een BSO opgestart wordt.
Vanuit de enquête hebben we gezien dat er zeker animo is voor VSO en BSO. Op dit moment zijn wij
aan het onderzoeken hoe en of we dit vorm kunnen geven op onze school.
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/

Leescoach Bibliotheek Rivierenland stelt zich voor

Leest uw kind graag? Heeft uw kind leesplezier?
Beste ouders/verzorgers,
Plezier hebben in lezen zorgt ervoor dat uw kind beter
leert lezen. En wie beter leest, kent meer woorden, leert
makkelijker en schrijft beter.
Als leescoach van Bibliotheek Rivierenland kom ik op
school en ondersteun leerlingen die het moeilijk vinden
het juiste boek te kiezen of die niet graag lezen. Ook vul
ik de schoolbibliotheek aan met nieuwe boeken.

Gratis lidmaatschap
Wist u dat u uw kind gratis lid kunt maken van Bibliotheek
Rivierenland? Via de oranje button regelt u dit eenvoudig online.
Lid worden kan natuurlijk in een vestiging. Iedereen is welkom
in de nieuwe bibliotheek van Lienden gevestigd in Huis van Lienden, Blommeland 14.
Als je lid bent van de bibliotheek heb je ook gratis toegang tot de online
bibliotheek app. Met deze app kan uw kind genieten van de mooiste e-books
en luisterboeken. Waar en wanneer het maar wil.

Hartelijke groet,
Anne Dee
Leescoach Bibliotheek Rivierenland 4-12 jaar

