NIEUWSBRIEF december 2021
De Meent
“Op een kleine school groot worden”
SCHOOLJAAR 2021-2022
Kalender
Donderdag 3 december
Dinsdag 7 december
Donderdag 9 december
Woensdag 22 december
Vrijdag 24 december
Vrijdag 7 januari

Sinterklaasviering
Leerlingenraad
Jeugdarts op de Sterappel
Kerstviering 17.30-19:00 uur
Start kerstvakantie
Einde kerstvakantie

Algemene informatie
Een terugblik op de jarige juffen- en meesterdag
Op woensdag 3 november hebben we voor de leerlingen de verjaardagen van alle juffen en de meester gevierd
met een echte bejaardensoos. Samen met de kinderen hebben we genoten van de georganiseerde spellen.
We willen iedereen via deze weg bedanken voor deze onvergetelijke dag!
Activiteiten 100 jarig bestaan De Meent
In de afgelopen periodes hebben er diverse activiteiten plaatsgevonden in het kader van het 100 jarig bestaan
van De Meent.
de schoolfoto’s werden gemaakt in het Baron van Brakell museum
er is een sponsorloop gehouden
wekelijks posten we foto’s op social media om de mooie punten van De Meent te laten zien
er is een muffin actie gehouden
op 1 november hadden we een open dag voor toekomstige ouders
ook in de plaatselijke krantjes hebben wij ons laten zien
Foto-zoek-wedstrijd
Tussen 3 en 7 januari zullen er in de winkels/cafetaria van Ommeren en Lienden in totaal
2 foto’s te vinden zijn van de voorgevel van de gymzaal (de oude school) met het getal
1922 erop.
Als je een foto vindt, mag je hem meenemen en op woensdag 12 januari bij juf Gerrie
inleveren. Je krijgt dan een leuke verrassing.
Ook in de andere vakanties dagen we alle leerlingen uit om twee foto’s te zoeken!!
Veel succes!

Onderwijs
Update over meester Peter
Meester Peter is na zijn operatie begonnen aan een nabehandeling in de vorm van chemotherapie. Half januari
hoopt hij hiermee klaar te zijn en dan begint het proces van aansterken en opknappen. Juf Melissa en meester
Erik zullen het schooljaar met de kinderen afmaken zodat meester Peter dit schooljaar kan gebruiken om te
herstellen en te reïntegreren.
Stagiaire Imke
Mijn naam is Imke Schlegel. Ik ben 16 jaar oud en volg de opleiding onderwijsassistent op het ROC
Rivor in Tiel. Mijn stagedagen zijn op maandag en dinsdag in groep 4, 5 en 6. Ik wil graag de kinderen
helpen en ondersteunen met wat ze moeilijk vinden. Ik hoop te ontdekken hoe het is om op een school te
‘werken’, zodat ik kan kijken wat ik later verder wil gaan doen.

Stagiair Thijs
Mijn naam is Thijs van Vugt en ik ben 17 jaar jong. Ik loop stage in groep 1-2-3, bij juf Natasja en juf
Karin. Ik loop op maandag en dinsdag stage voor de opleiding onderwijsassistent op het ROC
Nijmegen. Ik heb voor deze opleiding gekozen omdat ik het leuk vind om met kinderen te werken
en ik zelf ook graag voor de klas wil staan op de middelbare school als biologie docent. Als ik het
toch te leuk vind om op een basisschool te werken, dan blijf ik dit misschien wel doen.
Sinterklaasviering
Op 3 december hebben we een feestelijk programma omdat Sinterklaas weer bij ons op
bezoek komt. De kinderen en leerkrachten mogen Sinterklaas buiten opwachten op het
schoolplein om 8.30 uur. Als ouder mag u natuurlijk ook komen kijken. Het is fijn als u
rekening houdt met de 1,5 meter afstand.
Groep 1 t/m 5 heeft pietengym, gaat lekker buiten spelen en natuurlijk komt de Sint ook
een bezoekje brengen in de klas. Groep 6 t/m 8 hebben lootjes getrokken en zij volgen een
eigen programma.
Kerstviering
We vieren dit jaar kerst met alle kinderen tijdens een kerstdiner in de avond. Het kerstdiner
vindt plaats op woensdag 22 december van 17:30-19:00.
Binnenkort ontvangt u van de kerstcommissie een aparte mail over hoe deze avond eruit zal
zien
Kerstmarkt geannuleerd
Tot onze spijt laten we u weten dat de kerstmarkt van vrijdag 17 december niet doorgaat.
Op grond van het nieuwe protocol van het basisonderwijs, de 1,5 meter afstandsregel en het telefonisch overleg
met de gemeente hebben wij helaas moeten besluiten om de kerstmarkt van vrijdag 17 december te annuleren.
Als alternatief organiseren we een Lentemarkt op vrijdag 1 april tussen 16:00-20:00 uur.
Noteert u deze datum maar alvast in uw agenda.

Caritas
Caritas werkgroep Maurik

Soms is het lastig om op financieel gebied alles goed op de rit te hebben, te krijgen en/of te houden. De Caritas
Werkgroep Maurik lost uw problemen niet op, maar kan wel helpen met:
Een luisterend oor bieden.
Met u meekijken of er nog andere instanties zijn, die mogelijk kunnen helpen.
Het geven van een voedselbon / groente-fruitbon, het betalen van schoolgeld, contributie voor
(sport-)vereniging, aankoop kleding of aanschaf van een kinderfiets of een andere basisbehoefte.
Wilt u hier meer over weten voor uzelf of voor iemand anders of wilt u graag dat steuntje in de rug, dan kunt u een
mailtje sturen met uw naam, adres en telefoonnummer naar: maurik@caritasbetuwewest.nl

GGD
Kindermonitor 2021

De GGD doet één keer in de 4 jaar onderzoek naar kinderen van 0 tot 12 jaar oud. Het onderzoek gaat over hun
gezondheid, opvoeding, welzijn, gedrag en omgeving. Dit jaar vraagt de GGD ook naar de gevolgen van de
coronatijd. De resultaten van het onderzoek gebruikt de gemeente voor het lokale gezondheids- en jeugdbeleid.
De gemeente zorgt voor goede plannen en voorzieningen voor kinderen en hun ouders. Hoe meer ouders de
vragenlijst invullen, hoe beter!
Wilt u ook mee doen aan dit onderzoek? De vragenlijst is in te vullen via www.kindermonitor.nl/ggdgz Dit duurt
10-15 min. Alvast heel erg bedankt!

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/

