NIEUWSBRIEF maart 2022
De Meent
“Op een kleine school groot worden”
SCHOOLJAAR 2021-2022

Kalender
Maandag 28 februari t/m vrijdag 4 maart

Voorjaarsvakantie / fotozoekwedstrijd

Woensdag 9 maart
Donderdag 10 maart

Kick Off JOGG gemeente Buren
Ouderavond 20.00 uur

Zaterdag 12 maart
Vrijdag 18 maart

NL Doet
Meent theater groep 7-8

Maandag 21 t/m vrijdag 25 maart
Dinsdag 22 maart
Dinsdag 22 maart

Week van de Lentekriebels
Gastles energie groep 7-8
Jeugdarts locatie Sterappel

Woensdag 30 maart

Groep 1-2-3 uitje Depot Wageningen

Algemene informatie
Op donderdag 10 februari zouden we een klankbord avond hebben op De Meent. Door vele afzeggingen hebben we deze
helaas niet door kunnen laten gaan. De uitnodiging voor donderdag 10 maart om 20:00 uur op De Meent heeft u al in
een aparte mail ontvangen. Het is fijn als u hier allen bij aanwezig kunt zijn.

Onderwijs
EDI
Op 14 februari hebben de leerkrachten weer een extra training
gehad van EDI. In deze training hebben we het gehad over
bordwerk. Het gebruik van het bord, de instructie en
kennisoverdracht wordt versterkt als je leerlingen mee laat
schrijven tijdens instructies. Ook geeft het de leerkracht en
leerlingen heldere kapstokken waarlangs te werken en te leren.
Tijdens de training hebben we besproken hoe het bord ingezet
kan worden tijdens lessen, wat het vraagt ter voorbereiding en
hoe je als leerkracht werkt met een zorgvuldige en stapsgewijze
opbouw. Ook is er gekeken naar het belang van aantekeningen
maken, leren samenvatten en meeschrijven.

Meent Theater groep 7-8
Op vrijdag 18 maart zullen de kinderen van groep 7-8 om 8.30 uur voor de eigen ouders het Meent
Theater opvoeren in de gymzaal. We zijn blij dat we dit weer live met aangepaste maatregelen
kunnen toestaan. We willen u vriendelijk verzoeken om bij toetreding en verlaten van de school een
mondkapje te dragen. Bij de ingang van de school staat tevens een desinfectiezuil om uw handen te
desinfecteren.
Buren een JOGG gemeente
Buren gaat investeren in jeugd, gezondheid en sport en de opening van al deze activiteiten zal plaatsvinden op De Meent
op woensdag 9 maart vanaf 11.30 uur. De leerlingen kunnen meelopen met een Daily Mile, er is pers, enz.

Foto-zoek-wedstrijd
Tussen 28 februari en 5 maart zullen er in de winkels/cafetaria van Ommeren en
Lienden in totaal 4 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 9 maart bij juf Gerrie inleveren. Je krijgt dan een leuke verrassing.
Veel succes!

Update eeuwfeest-werkgroep
De leden van de werkgroep zijn bij elkaar geweest en aan ideeën ontbreekt
het niet!
Voor het eeuwfeest wordt een jubileumkrant gemaakt. Als u zelf een bedrijf
heeft, zouden we het leuk vinden als er een advertentie in het blad geplaatst
mag worden. Zo kunnen we er een mooie uitgave van maken. Joyce
Vermeer (moeder van Iris groep 8) zal mensen hiervoor benaderen.
NLdoet
Ook dit jaar hebben wij ons als school opgegeven voor NLDoet.
Jaarlijks wordt door het Oranje fonds NLdoet georganiseerd. Met behulp van vrijwilligers worden
klussen in de buurt of op school aangepakt. Ook dit jaar doen wij als school mee aan deze dag
om voor de kinderen een nóg fijnere omgeving te creëren. Op deze dag hebben we uw hulp
hard nodig. Komt u ons ook helpen op zaterdag 12 maart tussen 9:00-11:00 uur?
U kunt uw aanwezigheid via mail doorgeven aan miriam.derksen@basisburen.nl. We gaan o.a.
houtsnippers in het bospad uitrijden zodat de kinderen daar weer veilig kunnen rennen (graag
kruiwagen en schep mee). In de lokalen (met name de klas van groep 1/2/3 zullen we ook
schoonmaakwerkzaamheden hebben, dus graag eigen emmer/doekje mee!
Wij zorgen natuurlijk voor koffie met wat lekkers.
Week van de lentekriebels
De Week van de Lentekriebels is een nationale projectweek voor het speciaal- en basisonderwijs. Deelnemende scholen
geven een week lang les over weerbaarheid, relaties en seksualiteit. Het thema van de Week van de Lentekriebels 2022 is
“Je lijf is van jou”.
Kinderen maken vanaf de geboorte een seksuele ontwikkeling door, al voordat ze
in de puberteit komen. Jonge kinderen hebben al vragen over relaties en
seksualiteit. De school sluit met de lessen relationele en seksuele vorming aan
op deze ontwikkeling en ondersteunt kinderen met het geven van juiste informatie
en het leren van vaardigheden. Kinderen raken zo ook vertrouwd met de
onderwerpen en vinden het normaal om hierover te communiceren. Ze worden
zich bewust van hun eigen en andermans gevoelens en leren dat ze hun mening,
wensen en grenzen mogen aangeven.
Door relationele en seksuele vorming ontwikkelen kinderen zich tot mensen die respect hebben voor zichzelf en voor
anderen. Zo:
- durven ze eerder vragen te stellen over seksualiteit
- ontwikkelen ze normen en waarden op dit thema
- worden ze weerbaarder en spreken elkaar aan op ongewenst gedrag
- leren ze respectvol met elkaar om te gaan
- kunnen ze verantwoorde keuzes maken op het gebied van relaties en seksualiteit.
Gezocht:
Twee losse fietswielen (met binnenband) voor de Willy Wortels uitvinderij.
U mag deze inleveren bij juf Miriam.

Vakantierooster
Tot slot, maar ook belangrijk: Het vakantierooster voor schooljaar 2022-2023 zoals dat binnen BasisBuren is vastgesteld:
Vakanties

Periode

Dagen

herfstvakantie

24-10 t/m 28-10

ma t/m vr

kerstvakantie

26-12 t/m 06-01

ma t/m vr

voorjaarsvakantie

27-02 t/m 03-03

ma t/m vr

goede vrijdag/Pasen

07-04 t/m 10-04

vrij en ma

Meivakantie

24-04 t/m 05-05

ma t/m vr

Hemelvaart

18-05 t/m 19-05

do en vrij

Pinksteren

29-05

ma

zomervakantie

10-07 t/m 18-08

ma t/m vr

Basis Buren
Nieuwsflits
Op de website van BasisBuren staat de nieuwe nieuwsflits van onze stichting weer voor u
klaar. Via onderstaande link komt u bij deze nieuwsflits.
https://basisburen.nl/e-zines/

