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SCHOOLJAAR 2021-2022

Kalender

Vrijdag 27 augustus einde zomervakantie
Maandag 30 augustus opening eerste lesdag 8.30 uur
Vrijdag 3 september startbijeenkomst MR/OC/team 13:00 uur
Maandag 6 september start schoolfruit
Donderdag 9 september ouderbuffet (18:30 - 20:00 uur)

informatie avond (20:00 - 20:30 uur)
Woensdag 15 september kamp groep 7-8
Donderdag 16 september kamp groep 7-8
Vrijdag 17 september kamp groep 7-8
Woensdag 22 september nationale kraanwaterdag
Donderdag 23 september jeugdarts (locatie: Sterappel)
Maandag 27 september schoolfotograaf

start week van de oudergesprekken
Dinsdag 28 september Schoolfotograaf voor broertjes/zusjes
Donderdag 30 september jeugdarts (locatie: Sterappel)

Algemene informatie
Opening jubileumjaar 2021-2022

De start van een schooljaar is ieder jaar weer bijzonder, maar
dit jaar zeker!
Op maandag 30 augustus om 8.30 u willen wij namelijk ons
jubileumjaar feestelijk openen in het bijzijn van Sander van
Alfen, gemeenteraadslid van de gemeente Buren én
oud-leerling van De Meent ook onze directeur bestuurder
Krista van Vreeswijk zal aanwezig zijn met natuurlijk alle
leerlingen, hun ouders en het schoolteam! We hopen dat
velen van u aanwezig kunnen zijn.
Dit is de start van een bijzonder jaar waarin we willen laten
zien waar De Meent groot in in is!

Onderwijs
1e schooldag
De 1e schooldag bent u van harte welkom om na de gezamenlijke opening even met uw kind(eren)
mee de klas in te lopen. Vanwege de verwachte hoeveelheid ouders is het dragen van een mondkapje
verplicht, omdat we niet de 1,5 meter afstand kunnen garanderen.



Vanaf dinsdag ontvangen de leerkrachten de leerlingen weer op het plein, net zoals voor de vakantie.
Wilt u een leerkracht spreken dan kunt u mailen voor een afspraak na schooltijd.

Schooltijden 2021-2022
Maandag, dinsdag, donderdag: 8.30 - 12.00 uur en 13.15 - 15.15 uur
Woensdag en 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.

SKLM
Vanaf maandag kunnen de leerlingen ook weer overblijven op school. Dit wordt verzorgd via de
SKLM. Via de website www.sklm.nl of de SKLM app kunt u uw kind aanmelden voor het overblijven.

Vakantierooster 2021-2022

Herfstvakantie: 18 oktober t/m 22 oktober

Kerstvakantie: 24 december t/m 7 januari

Voorjaarsvakantie: 28 februari t/m 4 maart

Goede Vrijdag: 15 april

Pasen: 18 april

Meivakantie: 25 april t/m 6 mei

Hemelvaart: 26 en 27 mei

Pinksteren: 6 juni

Zomervakantie: 11 juli t/m 19 augustus

Studiedagen 2021-2022

Maandag 25 oktober

Woensdag 25 mei

Dinsdag 7 juni

Vrijdag 8 juli

Ouderbuffet

Uitnodiging ‘Ouderbuffet’ 2021
donderdag 9 september 18.30-20.00u
Beste ouders,
Met veel plezier willen we jullie bij de start van
dit schooljaar uitnodigen voor een gezellig
samenzijn op school. Om ons jubileumjaar
feestelijk te beginnen, worden jullie door ons
verrast met lekkere hapjes en drankjes.

Aanmelden kan bij
gerrie.amperse@basisburen.nl, graag uiterlijk
vrijdag 3 september het aantal personen en de namen van de aanwezigen
doorgeven

http://www.sklm.nl
mailto:gerrie.amperse@basisburen.nl


Tijdens deze avond hangen we posters op waarbij jullie je naam op kunnen
schrijven als je kunt assisteren bij onze jubileumactiviteiten of/en in de groepen,
én de vraag om een gastles te geven begin oktober over je beroep ( in het
kader van de kinderboekenweek ‘Worden wat je wil’)

TOT ZIENS KOMENDE WEKEN!!

Informatieavond
Aansluitend aan het ouderbuffet kunt u in de lokalen bij de leerkrachten informatie krijgen over de
belangrijkste zaken en afspraken van het komende schooljaar.

Omgekeerde oudergesprekken
De omgekeerde oudergesprekken vinden plaats in de week van maandag 27 september.U ontvangt
hierover meer informatie via de leerkracht van uw kind. U kunt vervolgens aangeven of u dit gesprek
digitaal of fysiek wilt laten plaatsvinden.

Gezonde school / Schoolfruit
De Meent is een gezonde school. Dit betekent dat we 5 dagen fruit eten tijdens de kleine pauze. Op
de korte dagen (woensdag en vrijdag) drinken we water. De leerlingen hebben hiervoor van school
een eigen waterfles gekregen. Nieuwe leerlingen ontvangen deze fles in de eerste schoolweek.

Uw kind krijgt een brief mee over de aanmelding van het schoolfruit. Indien u hiervan gebruik wilt
maken willen we u vragen deze brief dezelfde week ingevuld mee terug te geven naar school. Het
fruitabonnement kan dan starten op maandag 6 september.

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/

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

