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Informatieavond en kijkavond
De geplande informatieavond van maandag 10
oktober, wordt verplaatst naar donderdag 13
oktober. De informatieavond laten we
samenvallen met een inloop kijkavond. We
nodigen u en uw kind(eren) uit om gezellig
samen op school te komen. U kunt dan de
werkstukken bekijken die de kinderen hebben
gemaakt rondom het thema van de
kinderboekenweek. Daarnaast kan uw kind u de
klas laten zien en hierover vertellen. Ook kunt u
onze nieuwe methodes van rekenen en
wereldoriëntatie bekijken. Voor de ouders van
groep 3 ligt de leesmethode Veilig leren lezen
klaar. De leerkrachten zijn aanwezig om vragen
te beantwoorden.
De avond is van 18.00 uur tot 19.30 uur. U
komt toch ook?

Inloop
Er zijn wat vragen over de inloop en het
wel/niet naar binnen brengen van kinderen.
We hopen u met dit bericht duidelijkheid te
geven.
• Elke ochtend gaat de deur om 8.20 uur
open en staat er iemand van het team
(meestal Yvonne of Alie) buiten om de
kinderen te begroeten.
• De kinderen gaan pas naar binnen als er
iemand van het team naar buiten gaat.
• De leerkrachten staan binnen bij de deur
van hun klas om de kinderen te begroeten.
• Ouders kunnen vóór half 9 voor korte
mededelingen of vragen naar binnen lopen
om de leerkracht te spreken. Als het
gesprek langer duurt, dan vragen we u om
even een afspraak voor na schooltijd te
maken.
• Ouders van kinderen van groep 1/2 mogen
mee naar binnen lopen, maar we gaan
ervan uit dat u afscheid van uw kind(eren)
neemt bij de kapstokken.
• Ouders zijn welkom op het schoolplein. We
merken dat veel ouders bij het hek blijven
staan. Dat is ontstaan door de
coronamaatregelen, maar is nu niet meer
nodig.
• We gaan ervan uit dat de kinderen op tijd
binnen zijn, zodat we echt om half 9
kunnen starten met de les. We merken dat
er regelmatig kinderen te laat binnen
komen. Wilt u hierop letten?
• Verder nog vragen? Stel ze gerust!

Keuzemiddag en gymnastiek
Er is ook een wijziging in de gymnastiektijden
op vrijdagmiddag. Alle groepen 4 t/m 8 gaan
van half 2 tot half 3 naar de sporthal. Het eerste
uur van de vrijdagmiddag is er een
keuzeactiviteit en het tweede uur gymnastiek.
Voorheen was gymnastiek onderdeel van de
keuzemiddag, maar we willen dat alle kinderen
twee keer per week gymnastiek krijgen.
Daarom hebben wij dit aangepast.

1

Nieuwsbrief obs de Meent
Sinterklaas
Op de kalender staat bij maandag 5 december
Sinterklaas. In verband met de drukte op die
dag (Sinterklaas moet namelijk heel veel
scholen bezoeken), hebben we met hem
afgesproken dat hij niet op maandag 5
december op De Meent komt, maar op vrijdag
2 december. Dat betekent dat de kinderen van
groep 1/2 op vrijdag 2 december ’s morgens
naar school gaan, maar op woensdag 30
november vrij zijn. Tegen die tijd krijgt u
hierover nog informatie.
Informatieavond voortgezet onderwijs
Voor de ouders van groep 8 is er aanstaande
maandagvond een informatieavond over het
voortgezet onderwijs georganiseerd. De avond,
die voor De Meent en De Runde bedoeld is,
vindt plaatst op De Runde. We hebben vijf
scholen uitgenodigd om een presentatie te
geven; RSG, Terra, Esdal, Carmel en Hondsrug.
Men kan drie presentaties bijwonen. De ouders
van groep 8 hebben zich hiervoor opgegeven en
hebben inmiddels een programma ontvangen.
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