NIEUWSBRIEF oktober 2021
De Meent
“Op een kleine school groot worden”
SCHOOLJAAR 2021-2022
Kalender
Vrijdag 1 oktober
Dinsdag 5 oktober
Woensdag 6 oktober
Vrijdag 8 oktober
Maandag 18 oktober t/m vrijdag 22 oktober
Maandag 25 oktober
Vrijdag 29 oktober

omgekeerde oudergesprekken
eerste leerlingenraad
start kinderboekenweek
sponsorloop 11:30-12:30 uur
herfstvakantie
studiedag leerkrachten (leerlingen vrij)
inloopmoment 8:15-8:30 uur

Algemene informatie
De eerste weken school zijn een feit en als school mogen wij steeds meer corona maatregelen
loslaten. Als ouder mag u weer op het plein komen en de leerkrachten zullen dus voortaan weer in het
midden van het plein staan om de leerlingen te ontvangen. Ook voor het ophalen van de kinderen na
schooltijd mag u weer gewoon het schoolplein op komen. Op het moment dat de bel gaat nemen de
leerkrachten de leerlingen mee naar binnen.
Nieuwe leerlingen
Op 30 september is Marijn de Beer 4 jaar geworden. Hopelijk heeft hij een fijne verjaardag gehad.
We wensen Marijn veel plezier bij ons op school in groep 1.
Onderwijs
Inloopmomenten
Als ouder bent u natuurlijk erg nieuwsgierig naar hoe het er in de klas aan toe gaat. Regelmatig zullen
wij berichten en foto’s vanuit de klassen via Parro aan u toesturen. Daarnaast bieden wij u de
gelegenheid om 3x per jaar live een kijkje in de klas te nemen. Het eerste inloopmoment willen we
graag op vrijdag 29 oktober houden van 8.15 tot 8:30 uur. U bent van van harte welkom om samen
met u kind de klas in te komen. Uw kind kan u dan vertellen en laten zien waar in de klas aan wordt
gewerkt.

Parro app:
We willen u vragen of u in de Parro-app de privacy-instellingen voor uw kind wilt
aangeven. In de app klikt u op instellingen en vervolgens op privacy
voorkeuren. Hier kunt u uw voorkeuren aangeven.
Kamp:
Inmiddels heeft de groep 7/8 het schoolkamp naar Veenendaal weer achter de rug. We vertrokken op
de fiets en onderweg werden opdrachten gedaan. Na 18 km
kwamen we op de plaats van bestemming, het Zwervershonk in
Veenendaal. Hier hebben we eerst lekker geluncht en daarna het
honk en onze slaapplekken verkend. In de middag deden we levend
stratego in het bos achter ons honk. Daarna was het tijd om te eten,
want we werden om 19.00 uur verwacht in het zwembad om te
discozwemmen. Het was een gezellige avond die we hebben
afgesloten bij het kampvuur met marshmallows.
De donderdag was een drukke, maar interessante en leuke dag. We
begonnen met een rondleiding bij het militaire ereveld op de
Grebbeberg. We bezochten de begraafplaats, de kazematten en
een loopgraaf. Daarna was het tijd voor wat ontspanning in
Ouwehand. Hier deden we een experience. En nadat onze magen
gevuld waren, hebben we ons klaar gemaakt voor de bonte avond, met daarin een act van de meester
en juffen, een quiz, hints, een goochelshow, zang en dans en een dans van de ouders die mee waren.
Ook deze avond hebben we afgesloten bij het kampvuur. Dit keer met een broodje knakworst.
Vrijdag was het de laatste dag. We hebben opgeruimd en zijn daarna naar Kwintelooyen gereden om
daar nog even te spelen en te chillen. Hoewel we aardig vermoeid waren van alles, hebben we het
kamp gezellig afgesloten met een frietje. Het was een geslaagd kamp!
Sponsorloop:
Op vrijdag 8 oktober houden we vanaf 11:30 uur de
sponsorloop bij ons op school. De leerling die tijdens deze
loop het origineelst verkleed is in beroepskleding krijgt een
prijsje. Het is leuk voor de leerlingen als er toeschouwers en
aanmoedigers voor hen staan. De opbrengst van de
sponsorloop van dit jaar komt ten goede aan de feestweek van 4-7 juli 2022 in verband met het 100
jarig bestaan.
Nieuwe leerlingenraad
De leerlingenraad van De Meent bestaat uit zes leerlingen die alle kinderen
van de school vertegenwoordigen. De leerlingen uit de raad, afkomstig uit de
groepen 4, 5, 6, 7 en 8, zijn democratisch gekozen door hun medeleerlingen.
Als leerlingen zich betrokken voelen bij het reilen en zeilen in de groep en op
school voelen ze zich daar ook verantwoordelijker voor. Een van de manieren
om de betrokkenheid te vergroten is met een leerlingenraad. Aan het begin
van elk schooljaar vinden er verkiezingen plaats in de klassen. Dit schooljaar
nemen Joyce, Robin, Naud, Fenna en Livia als vertegenwoordigers plaats in
de raad.

Even voorstellen: Gym Stagiair Lucas
Mijn naam is Lucas Flantua, ik ben 19 jaar oud en ik woon in Tiel. Ik zit in mijn
examenjaar van het CIOS in Arnhem en moet daarom veel stage lopen. Een deel
van mijn stage loop ik op de donderdag op de Meent. Ik zal samen met een
medestudent de gymlessen geven.
Even voorstellen: Gym Stagiair Josha
Mijn naam is Josha Noya ik ben 23 jaar oud en 4e jaars student
op het CIOS in Arnhem Dit jaar loop ik stage op de Meent. Ik
geef samen met een medestudent les aan groep 1/2/3 en groep
⅞. Ik kijk ernaar uit om dit schooljaar goede lessen te geven aan de groepen.

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/

