NIEUWSBRIEF november 2021
De Meent
“Op een kleine school groot worden”
SCHOOLJAAR 2021-2022
Kalender
Maandag 1 november
Woensdag 3 november
Donderdag 11 november
Dinsdag 16 november
Woensdag 24 november
Vrijdag 26 november

Open dag (voor toekomstige ouders)
Nationaal schoolontbijt
Jarige juffen/meesterdag
Klankbordavond
Nio groep 8
Leerlingen mogen op school hun schoen zetten
Meenttheater groep 1-2-3

Algemene informatie
Op vrijdag 8 oktober hebben we een fantastische sponsorloop gehad. De opbrengst komt ten goede
aan het jubileumfeest van ons 100 - jarig bestaan. De kinderen hebben veel mensen bereid gevonden
om te sponsoren waardoor de totale opbrengst van de sponsorloop 1970,10 euro is geworden.
Allemaal bedankt voor jullie bijdrage en inzet!
Nieuwe leerlingen
In november worden Jack Schuijl en Roza Wincoop 4 jaar. Zij zijn al meerdere keren bij ons op school
geweest om te oefenen. Nu mogen we ze officieel welkom heten op onze school. Heel veel plezier bij
ons op De Meent.
Afwezigheid / Ziekmelden
Het komt altijd wel een keer voor dat uw kind ziek is of dat uw kind naar een doktersafspraak moet
waardoor hij/zij niet of later op school komt. Graag willen we dat u deze ziekmelding telefonisch vanaf
8 uur ‘s ochtends via de schooltelefoon aan ons doorgeeft. We zijn te bereiken op: 0344-601937
Onderwijs
Open dag maandag 1 november
Als toekomstige ouder bent u natuurlijk erg nieuwsgierig naar hoe het er in de klassen aan toe gaat.
Op maandag 1 november kunt u onze school in bedrijf zien. Tussen 8:45 en 11:45 uur en tussen 13:30
en 15:00 uur zullen de leerlingen van de leerlingenraad voor u klaar staan om u alles over onze school
te vertellen. Ook onze leerkrachten en medewerkers vertellen u met plezier over hun werk, de school,
de samenwerking met de ouders en het onderwijs aan de kinderen. U bent van van harte welkom om
samen met uw kind de klassen in te komen en onze basisschool beter te leren kennen.

Nationaal schoolontbijt/Jarige juffen/meesterdag
Op woensdag 3 november doen wij mee met het nationaal schoolontbijt. De
kinderen ontbijten samen met de leerkracht en de klasgenoten in de klas en
hoeven thuis niet te ontbijten. Heeft uw kind een speciaal dieet of een allergie dan
is het fijn als u voor uw eigen kind een ontbijtje meegeeft.
Aansluitend aan het schoolontbijt vieren we het verjaardagsfeestje van alle juffen
en de meester. De ouderraad zal dit feestje verzorgen.
Ouderhulp gezocht in groep 3
In groep 3 hebben de leerlingen veel oefening nodig om vlot te kunnen leren lezen en rekenen.
Vindt u het leuk om samen met de leerlingen lees- en rekenspelletjes te spelen, en ze verder te
helpen met de lees- en rekenontwikkeling. Stuurt u dan een mailtje naar
natasja.middelkoop@basisburen.nl
Muffin-actie
Onze dorpsschool bestaat al 100 jaar. Om een mooi jubileumfeest te
kunnen organiseren houden we dit jaar diverse acties. Zo ook deze
muffin-actie. Voor 5 euro koopt u al 4 heerlijke muffins die u ook kan
invriezen. De kinderen hebben allemaal een verkooplijst meegekregen. Tot
5 november kunnen de kinderen de muffins verkopen en het opgehaalde
geld met verkooplijst inleveren bij de juf of meester. Op woensdag 17
november tussen 12:30-13:00 uur mogen de kinderen de muffins in het
knooppunt ophalen om ze naar de klanten toe te brengen.
Kerstmarkt
Op vrijdag 17 december organiseert de ouderraad tussen 13:00 en 19:00 uur
een kerstmarkt bij ons op school. Het zal een dorpse kerstmarkt in Dickens stijl
worden met heerlijke hapjes, glühwein en er zijn prachtige producten van de
lokale ondernemers te koop. De opbrengst is bedoeld voor de organisatie van
activiteiten en een spetterend feest in het teken van het 100 jarig bestaan van
De Meent. U komt toch ook!
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/

