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SCHOOLJAAR 2021-2022

Kalender

Woensdag 2 februari Mad Science
Dinsdag 8 februari Leerlingenraad
Donderdag 10 februari Klankbordavond (digitaal of fysiek)
Donderdag 17 februari Proeftoets DIA groep 8
Vrijdag 18 februari 1e Rapport mee
Maandag 21 februari t/m donderdag 24 februari Rapportbesprekingen (digitaal)
Maandag 28 februari t/m vrijdag 4  maart Voorjaarsvakantie (+ foto-zoekwedstrijd)

Algemene informatie
Basisschool De Meent is een Gezonde School. Uit onderzoek is namelijk gebleken dat
leerlingen die gezond eten en drinken lekkerder in hun vel zitten en beter kunnen
concentreren en werken. Als Gezonde School dragen we bij aan het versterken van de
weerbaarheid van leerlingen. Leerlingen worden zich al vroeg bewust van hun eigen
verantwoordelijkheid bij het maken van een gezonde keuze. Ook draagt gezonder gedrag
van leerlingen uiteindelijk bij aan betere sociale vaardigheden en schoolprestaties, het
terugdringen van voortijdig schoolverlaten en succesvollere loopbanen. Bij ons eten we
daarom op onze school 5 dagen fruit en drinken we op de woensdag en vrijdag water.

Klankbordavond

Op donderdag 10 februari staat er een klankbordavond gepland tussen 17:00-
18:00 uur. Afhankelijk van de maatregelen zal deze fysiek of digitaal
plaatsvinden. We houden deze avond fysiek bij aanmelding tot 10 personen.
Wij houden deze avond digitaal bij aanmelding vanaf 10 personen.
De onderwerpen van deze avond zijn: stand van zaken aantrekken nieuwe
leerlingen en het 100 jarig bestaan van De Meent. U ontvangt van ons begin
februari een google forms om aan te geven of u op deze avond aanwezig bent.

Mad science
De kinderen die interesse hebben in techniek en proefjes kunnen zich
vanaf 3 februari weer aanmelden voor de naschoolse Mad Science cursus
welke start op woensdag 2 maart om 14.15 uur. (locatie nog niet bekend)

Deelname dagen:  2-3-2022, 9-3-2022, 16-3-2022, 23-3-2022, 30-3-2022, 6-4-2022

Onderwijs
Wijziging personele bezetting
Zoals u waarschijnlijk vernomen heeft zal meester Erik per 1 februari bij de Meent stoppen. We zijn daarom op
zoek gegaan naar een passende oplossing voor groep 7-8. Tijdens deze zoektocht werden ook wij
geconfronteerd met het lerarentekort. We zijn trots en dankbaar dat we met medewerking van ons eigen team
een stabiele invulling voor de leerlingen kunnen verzorgen.
Vanaf maandag 24 januari is de personele bezetting als volgt:

Groep 1/2/3: Maandag, woensdag, donderdag, vrijdag Juf Natasja
Dinsdag: Juf Petra van den Brink

Groep 4-5-6: Maandag tot en met vrijdag: Juf Karlijn
Groep 7-8: Maandag en dinsdag Juf Karin

Woensdag t/m vrijdag Juf Melissa



Even voorstellen
Mijn naam is Petra van den Brink, ik ben 60 jaar oud en woon met mijn (2de) echtgenoot in
Rhenen. Ik heb 3 volwassen kinderen en 1 kleindochter van 4 ½ jaar.
Sinds 4 jaar werk ik van maandag t/m donderdag in de invalpool, maar werk al 36 jaar in het
onderwijs. Mijn opleiding heb ik gedaan in het vroegere kleuteronderwijs, met daar
achteraan de opleiding voor het gehele basisonderwijs.
Mijn voorkeur voor een groep ligt dan ook bij groep 1 t/m 5.
Ik heb heel veel zin om vanaf deze week tot de zomervakantie voor groep 1-2-3 op dinsdag te
komen werken.
Mocht u als ouder van een kind in groep 1-2-3 nog een vraag voor mij hebben, dan mag dat altijd.
U kunt mij dan mailen of buiten op het schoolplein even aanspreken, het liefst ná schooltijd.

Hartelijke groet,

Petra.

EDI
Op 20 januari hebben we weer een vervolgtraining gehad over EDI (expliciete directe instructie). Na deze training
hebben we onze planningen aangepast om de leerlingen nog beter individueel verder te kunnen helpen in hun
ontwikkeling. Ook de weektaken van de leerlingen hebben we geupdatet zodat deze nog persoonlijker op het kind
gericht zijn.  Daarnaast hebben we training gekregen om onze EDI-vaardigheden te versterken.

Rapporten en rapportgesprekken
Op vrijdag 18 februari krijgen de leerlingen hun eerste rapport mee naar huis. Naar aanleiding van dit rapport kunt
u weer via parro inschrijven voor de rapportgesprekken. In verband met de corona maatregelen vinden deze
gesprekken weer digitaal plaats. U ontvangt via de leerkracht van uw kind een uitnodiging via Parro om u in te
schrijven voor de gesprekken.

Proeftoets DIA groep 8
Op donderdag 17 februari zal de proeftoets DIA voor groep 8 plaatsvinden. De proeftoets DIA is een prettige
manier voor leerlingen en leerkrachten om kennis te maken met de setting van de Dia-eindtoets. De proeftoets
wordt in de ochtend digitaal afgenomen.

100 jarig bestaan De Meent
De eerste overleggen zijn geweest binnen het team om het eeuwfeest op donderdag 7 juli een mooi feest te laten
worden. Het idee is om de ochtend te vullen met zowel oud-Hollandse activiteiten als moderne workshops. Heeft
u ideeën of materialen hiervoor, stuurt u dan een mailtje aan Gerrie Amperse.
We gaan werken aan een jubileum-tijdschrift. Hiervoor zullen leerlingen oud-leerkrachten, - leerlingen en
vrijwilligers gaan interviewen.
Bent u zelf oud-leerling geweest van De Meent, dan kunt u ook meedenken aan de organisatie van de reünie op
woensdagavond 6 juli. Ook hiervoor graag opgeven bij Gerrie Amperse. (gerrie.amperse@basisburen.nl)

En…..de foto-zoek-wedstrijd heeft nog geen winnaars opgeleverd, want de twee opgehangen foto’s  (met de
voordeur van de gymzaal met daarop 1922) in het winkelcentrum zijn niet gevonden! Nieuwe kansen in de
voorjaarsvakantie, dan hangen er weer 2 foto’s ergens bij de winkels/cafetaria’s in Ommeren en Lienden.

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/
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