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Nieuwsbrief obs de Meent
Nr. 5 – Vrijdag 12 november 2021
Schoolfruit
Vanaf woensdag krijgen we 20 weken lang,
voor drie dagen in de week, schoolfruit. Het
aanbod is elke week anders. Elke dinsdag na 4
uur wordt het fruit op school bezorgd.
Onze vaste fruitdagen worden voor groep 3
t/m 8 zijn op woensdag, donderdag en vrijdag
en voor groep 1/2 op woensdag, donderdag
en maandag.

De komende week krijgen de kinderen het
volgende:
 Woensdag - waspeen
 Donderdag - appel
 Vrijdag - meloen
 Maandag -meloen voor groep 1/2
We laten wekelijks weten welk fruit er wordt
bezorgd. Mocht uw kind op een bepaalde dag
het aangeboden fruit niet lekker vinden, wilt u
dan zelf fruit of groente voor in de pauze mee
geven?
Soms is er veel snijwerk. We doen dan graag
(via SchouderCom) een beroep op uw hulp.

Samenwerking met RSG
We gaan op korte termijn starten met een
leuke samenwerking met het RSG in Ter Apel.
We willen de kinderen van groep 8 goed
voorbereiden op het voortgezet onderwijs en
we willen ze extra bagage meegeven op het
gebied van o.a. wetenschap en techniek.
Daarom beginnen we eerst met twee
bezoeken aan het RSG. Alle kinderen van
groep 8 gaan mee. De kinderen krijgen een
rondleiding door de school en volgen een les
techniek en een les natuurkunde. Ook maken
ze twee pauzes mee, zodat ze echt een indruk
krijgen van hoe het erop een school voor
voortgezet onderwijs aan toe gaat.

De volgende stap is, dat er docenten van het
RSG bij ons op school komen om leuke lessen
te verzorgen. Als dat voor beide partijen goed
bevalt, willen we dit in de toekomst gaan
uitbreiden.
We hebben twee bezoeken gepland; de eerste
op vrijdagochtend 26 november en de
tweede op vrijdagochtend 10 december.
Uiteraard zijn deze afspraken onder
voorbehoud; we weten immers nog niet welke
coronamaatregelen we kunnen verwachten.
In SchouderCom doen we een verzoek aan de
ouders /verzorgers van groep 8, om de
kinderen te brengen en te halen.

Kalender
We hebben van diverse ouders gehoord, dat
ze een papieren kalender prettiger vinden dan
de kalender in SchouderCom. Daarom krijgen
de kinderen volgende week een papieren
kalender mee. De activiteiten die in de loop
van het jaar nog gepland worden (zoals de
schoolreizen), worden vermeld in de
nieuwsbrief. U kunt dit dan overnemen op uw
eigen kalender.
Woensdag
Donderdag
Vrijdag
Maandag
Donderdag
Vrijdag

17 nov.
25 nov.
26 nov
29 nov.
2 dec.
3 dec.

Start schoolfruit
GMR
Groep 8 naar RSG
Oud papier
Sinterklaas feest
Groep 5 t/m 8 naar
bioscoop (onder
voorbehoud)

