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Voorjaarsvakantie
Eerste schooldag na de voorjaarsvakantie – ouders deze week welkom

Covid-19
Op 15 februari hebben we goed nieuws gekregen tijdens de persconferentie. Voor ons in het
onderwijs betekent dit dat we na de vakantie weer ouders welkom mogen heten in de school.
Hieronder vertellen wij u de belangrijkste veranderingen in de school.
Ouders in school
Wij mogen ouders weer ontvangen in de school. Zoals we in het begin van het jaar hebben
aangegeven in de nieuwsbrief, zullen we dit steeds in de week voor- en na een vakantie doen. Na de
voorjaarsvakantie bent u van harte welkom om uw kind naar de klas te brengen. Om de drukte zoveel
mogelijk te beperken, vragen wij wel om dit maar met maximaal één ouder per kind te doen. De
mondkapjesplicht vervalt per 25 februari en daarnaast ook de 1,5 meter afstand. Toch vragen wij u
wel rekening met elkaar te houden.
Mondkapjes
U hoeft na de vakantie geen mondkapje meer mee te geven aan uw kind in de groepen 6 t/m 8. Ook
hoeft u deze niet meer te dragen, wanneer u de school binnenkomt.
Zelftesten
Vanuit de overheid blijft het verzoek om de leerlingen van de groepen 6 t/m 8 preventief twee keer
per week te blijven testen middels een zelftest. Deze zullen wij dan ook blijven meegeven met de
kinderen.
Brengen en halen
In de week dat u mee mag met uw kind zal de leerkracht in de klas aanwezig zijn. De overige weken
ontvangen wij de kinderen in groep 1 t/m 3 nog steeds buiten.
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Testen bij klachten
Heeft uw zoon of dochter klachten die passen bij Covid-19, dan blijft de regel van kracht dat u uw kind
pas weer naar school mag sturen als hij of zij 24 uur klachtenvrij is, of wanneer uw kind een negatieve
(zelf)test heeft.

Inschrijven broertjes/zusjes
Heeft u uw dochter of zoon, geboren in 2019, nog niet aangemeld? Wilt u dit dan zo spoedig mogelijk
doen. Jonge broertjes en zusjes hebben voorrang, maar moeten wel tijdig ingeschreven worden. Het
zou vervelend zijn als zij op een wachtlijst komen te staan. U kunt een aanmeldformulier aanvragen,
door de directie te mailen.

Bibliotheek
In het begin van het jaar hebben wij u laten weten dat wij een samenwerking met de bibliotheek zijn
gestart. Wij zijn op dit moment druk bezig met het aanschaffen van een volledig nieuwe collectie. Drie
van onze collega’s worden opgeleid tot leescoördinator en zijn druk bezig met het opstellen van een
collectieplan. Wekelijks komen er nieuwe boeken binnen waar de kinderen met veel plezier gebruik
van maken. Ons doel is om aan het eind van het jaar onze collectie compleet te hebben, zodat alle
kinderen weer van de mooiste, leukste, nieuwste verhalen kunnen genieten.

Kinderen hebben vaak mooie verhalen. Hoe leuk is het om je eigen boek te schrijven
en tekenen! In de bibliotheek kun je digitale verhalen leren maken. Lees er meer
over in dit Bieb & Boekennieuws
Groet en veel leesplezier!
van Sabina (Leesconsulent op school)

Nieuwe methode technisch lezen
Wij zijn sinds januari begonnen met een nieuwe technisch leesmethode voor de groepen 4, 5 en 6. Na
een half jaar verschillende methodes te hebben uitgeprobeerd, is onze keuze gevallen op Karakter.
Deze methode zet naast technisch lezen ook in op leesplezier en leesmotivatie. De methode zal
daarvoor ook ingezet worden in de groepen 7 en 8.
Een methode die op meerdere niveaus ingezet wordt binnen de klas en waar gebruik gemaakt wordt
van verschillende samenlees-vormen, zoals duo-lezen en theaterlezen. Dit motiveert en zal zorgen
voor enthousiaste lezers.
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Van de partners

Voorjaarsvakantie in de Meent
Het is al bijna weer voorjaarsvakantie. Ook deze vakantie is er elke dag iets te doen in De
Meent. We hopen veel kinderen te zien!

Het programma
Maandag 21 februari: Speurspel
Max. 20 kinderen.
Wat kost het: € 1,00
Leeftijd: 6 –12 jaar
Tijd: 10.00u. – 12.00u.

.

Dinsdag 22 februari:

Knutselen

Max. 10 kinderen
Wat kost het: €3,50
Leeftijd 6 – 12 jaar
Tijd: 10.00u. – 12.00u.

Woensdag 23 februari:

Sportinstuif

En middagje lekker bewegen in de Sporthal van de Meent
Onbeperkt aantal kinderen
Wat kost het: € 3,- (met strippenkaart €2,50,met Amnstelveenpas € 2,-, met sport en
cultuurabonnement gratis)
Leeftijd: 6 – 12 jaar
Tijd: 14.00u. – 16.00u.

Donderdag 24 februari:

Cupcakes en ander lekkers…

Max. 10 kinderen
Wat kost het: € 2,50
Leeftijd: 6 – 12 jaar
Tijd: 10.00u. – 12.00u.

Vrijdag 25 februari:

Kinderbingo

Max. 20 kinderen
Leeftijd: 6 – 12 jaar
Wat kost het: € 2,50
Tijd: 10.00u. – 12.00u.
De kaarten kunnen van tevoren worden gekocht aan de balie van De Meent.
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