NIEUWSBRIEF januari 2022
De Meent
“Op een kleine school groot worden”
SCHOOLJAAR 2021-2022
Kalender
Maandag 10 januari
Vrijdag 14 januari
Maandag 17 januari t/m vrijdag 4 februari

1e lesdag na de kerstvakantie
Nieuwjaarsbijeenkomst MR/OC (indien de
maatregelen dit toelaten)
Cito toetsen

Algemene informatie
De sluiting van de scholen (welke bekend werd gemaakt op dinsdag 14 december) hakte er bij de kinderen,
ouders en leraren wel in. Vorig jaar overkwam het ons al dat we de gezamenlijke kerstviering niet door konden
laten gaan. Kinderen waren bang dat het dit jaar ook niet door zou gaan. Gelukkig hebben we door het snelle
schakelen met elkaar voor de kinderen een fijne kerstviering in de vorm van een lunch kunnen organiseren.
Leerlingen kwamen naar school in hun beste outfit terwijl kerstmuziek uit de klassen klonk en de lichtjes
brandden. Het was fijn om op deze manier de kerstvakantie in te luiden. Hopelijk zien we elkaar weer op
maandag 10 januari. We laten u na 3 januari weten of we weer over moeten gaan op thuisonderwijs.
Nieuwe leerling
Op 23 januari wordt Tyago van Blijderveen 4 jaar. Vanaf dit moment zal hij ook bij ons op school komen. We
wensen hem heel veel plezier bij ons op school in groep 1.
Weer naar school op 10 januari 2022
Op maandag 10 januari worden alle leerlingen weer op school verwacht. We vinden het
fijn als iedereen weer op tijd op school is. Om 8.25 uur gaat de schoolbel, zodat de
lessen weer om 8.30 uur kunnen starten.
Rijdt u alstublieft het parkeerterrein op om uw kind af te zetten of op te halen. Op deze
manier kunnen leerlingen die op de fiets zijn ook veilig op school aankomen of
vertrekken.
Indien u uw leerling op het schoolplein afzet wilt u dan zelf, maar ook uw kind volledig het schoolplein op laten
komen. Op deze manier zorgen we ervoor dat de doorgang naar het schoolplein open blijft en er geen leerlingen
op het parkeerterrein achterblijven. Zo zorgen we samen voor een veilige situatie voor onze kinderen.
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!
Zwerfafval Wedstrijd gemeente Buren
Deze kerstvakantie organiseert de gemeente Buren een kinder-zwerfafval-wedstrijd. De gemeente vindt het
belangrijk dat onze gemeente een prettige plek blijft om te wonen. Voor jong en oud. Daarom roepen ze alle
kinderen in de gemeente op om hét ultieme idee tegen zwerfafval te verzinnen. Het kind met het beste idee wint
1000 euro voor een duurzaam/groen schoolplein en 50 euro voor de eigen spaarpot.
Lees in de bijlage hoe uw kind kan meedoen!

Onderwijs
EDI
Op woensdag 15 december hebben de leerkrachten weer een studiemiddag gehad over EDI.
EDI staat voor Expliciete Directe Instructie. Een EDI instructie bestaat uit een aantal vaste
lesonderdelen, aangevuld met technieken. Het doel van EDI is om de leerstof succesvol
aan te leren aan alle leerlingen. Tijdens dit studiemoment hebben de leerkrachten het onder
andere gehad over differentiatie binnen je EDI instructie.

MR
De leden van de MR schooljaar 2021-2022
De MR heeft 4 leden, twee namens de ouders en twee namens de leerkrachten. De oudergeleding van de MR
neemt minimaal 2 jaar zitting en wordt gekozen uit, en door, ouders van ingeschreven leerlingen. De
personeelsgeleding MR bestaat uit twee aangestelde leerkrachten.
Leerkrachtgeleding:
Karlijn de Noord (leerkracht groep 4/5/6)
Karin Witteman (leerkracht groep 1/2/3 en 4/5/6)
Oudergeleding:
Rob Gresnigt (vader Robin groep 7 en Kim groep 4)
Tessa Scheick (moeder Iwan groep 7 en Phileine groep 6)
De medezeggenschapsraad van onze school komt diverse keren per
jaar bij elkaar. Deze vergaderingen zijn openbaar en kunnen door alle
belangstellenden worden bijgewoond. Eenmaal per jaar doet de MR
verslag van zijn activiteiten van het afgelopen schooljaar.
De oudergeleding van de MR is de spreekbuis van de ouders. De notulen van de vergaderingen zijn op de
website te vinden en je kunt altijd bij hen terecht met vragen en/of problemen. Dit kan zowel persoonlijk als via de
mail: mr.demeent@basisburen.nl.

Roulatie leden van de MR
Karlijn de Noord: gestart in het schooljaar 2019-2020.
Tessa van Scheick: gestart in het schooljaar 2020-2021.
Rob Gresnigt: gestart in het schooljaar 2018-2021.
Karin Witteman: gestart in het schooljaar 2015-2016.
Iedere 3 jaar worden er nieuwe leden van de leerkrachtgeleding gekozen of bestaande leden herkozen. De
ouders hebben hier geen invloed op.
Ouders kunnen ook 3 jaar deelnemen aan de MR en zullen daarna vervangen worden of opnieuw gekozen
worden door middel van een verkiezing. Ouders kunnen zich verkiesbaar stellen voor de oudergeleding wanneer
hier een vacature voor is. De vacature wordt via de nieuwsbrief geplaatst.

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/

