
 

NIEUWSBRIEF  vrijdag 16 september 2022 
 

 

Beste ouder(s)/verzorger(s), 
 
Vrijwillige ouderbijdrage.  
Vorige week hebben we jullie gevraagd de vrijwillige ouderbijdrage voor de 
schoolreis te betalen. Mocht je dat nog niet gedaan hebben wil ik je vragen alsnog 
25,00 euro over te boeken op NL21 ABNA 047 83 81 387 t.n.v.  
Stichting Vrienden van de Meie onder vermelding van ‘schoolreis’ en de naam van 
je kind. De bijdrage die we vragen is vrijwillig, als het echt niet past hoeft deze dus 
niet betaald te worden. Ik vind het fijn wanneer je dit aan me doorgeeft. Op die 
manier weten we waar we rekening mee moeten houden. Ik hoop dat het de 
meeste van jullie wel lukt om de bijdrage voor de schoolreis te betalen, zonder deze 
bijdrage is het voor ons namelijk niet mogelijk een schoolreis te blijven organiseren.  
 
In januari zullen we jullie vragen de algemene vrijwillige ouderbijdrage te betalen, 
hiervan organiseren we verschillende vieringen door het jaar heen.   
 
Startgesprekken.  
Ook dit jaar voeren we aan het begin van het schooljaar weer startgesprekken. 
Binnenkort ontvang je van de leerkracht(en) van je zoon of dochter een uitnodiging 
voor het inplannen van het gesprek.  
 
Wij vinden het belangrijk het schooljaar goed te starten en zien ouders als 
belangrijke partner in het onderwijs dat wij bieden aan hun kind. We plannen 
startgesprekken aan het begin van het schooljaar om elkaar beter te leren kennen 
en verwachtingen op elkaar af te stemmen. In deze gesprekken is de inbreng van 
ouders van groot belang. We willen je vragen vooraf aan het gesprek alvast na te 
denken over antwoorden op de volgende vragen:  

• Waar is je kind goed in, wat zijn zijn/haar kwaliteiten en wat zijn zijn/haar 
voornaamste leerpunten?  

• Wat verwacht je dit schooljaar van je kind, van de leerkracht(en) en van de 
samenwerking?  

• Wat vind je dat de leerkracht(en) verder moeten weten over je kind?  
 
We vinden het erg belangrijk dat de kinderen zelf betrokken zijn bij hun leerproces 
en ontwikkeling. We willen de kinderen daarom uitnodigen om een deel van het 
gesprek aanwezig te zijn zodat ze mee kunnen praten over bovenstaande 
onderwerpen. Natuurlijk houden we bij de invulling hiervan rekening met de leeftijd 
en mogelijkheden van het kind.  
 



 

Kunstwerk in de school.  
We zijn volop aan het genieten van ons nieuwe gebouw. Om eerlijk te zijn, zijn we 

het oude gebouw al bijna vergeten. Zo goed hebben we het hier naar onze zin      . 
Maar het wordt natuurlijk pas echt onze school als er kunst van onze leerlingen aan 
de muur hangt. Daarom zijn we, samen met kunstenares Kris van de Werve, een 
gezamenlijk kunstwerk aan het maken. Natuurlijk laten we het jullie weten als het 
ophangt zodat jullie een kijkje kunnen komen nemen.  
 
Met vriendelijke groet, 
 
Maartje de Viet.  
 

 
Schoolfruit  
Het schoolfruit voor komende week is:  
Paprika, sinaasappel en appel. 
 

 

VERJAARDAGEN:  
 

17 september: Melody 
18 september:  Jeremy 
 
 

 

OP DE KALENDER  
 

Woensdag 19 oktober: Studiedag 
Vrijdag 21 oktober:  Schoolfotograaf 
Maandag 24 oktober  
t/m vrijdag 28 oktober:  Herfstvakantie 
 
 

 


