
 

NIEUWSBRIEF   vrijdag 27 januari 2023 
 

 

Beste ouder(s)/verzorger(s), 
 
Vrijwillige ouderbijdrage.  
Aan het begin van het schooljaar hebben jullie een vrijwillige bijdrage betaald voor 
de schoolreis. Om ook andere schoolactiviteiten en vieringen te kunnen organiseren 
vragen we jullie nu een algemene ouderbijdrage te betalen van 25 euro. Om dit zo 
gemakkelijk mogelijk te maken ontvangen jullie hiervoor een link. Door hierop te 
klikken kun je gemakkelijk en snel de bijdrage overmaken. Natuurlijk kun je ook 
contant betalen bij juf Annemarijn.  
 
Terugblik oudercafé.  
Afgelopen woensdag heeft weer een oudercafé plaatsgevonden. Kort heb ik verteld 
waar we op De Meie mee bezig zijn: 

- Het vormgeven van het nieuwe portfolio. Deze wordt voor en door de 
kinderen gemaakt. Het ontwikkelingsperspectief (OP) dat iets later volgt 
geeft de precieze ontwikkeling van de kinderen op verschillende gebieden 
weer.   

- Leren-leren: op dit moment werken we aan het onderwerp ‘uitgestelde 
aandacht en hulp vragen’.  

- Bloeitraining: het zien van kwaliteiten van kinderen, die benoemen en 
inzetten voor ontwikkeling.  

- Bewegend leren. Op dit moment doen we vooral aan ‘natuurlijk bewegen’. 
Dat zijn bewegingsactiviteiten, meestal buiten, met de hele groep. Later 
zullen we het werken aan leerdoelen toevoegen aan deze activiteiten.  

 
Het grootste gedeelte van het oudercafé stond echter in het teken van lezen. Onze 
‘bieb-juf’ Lenneke heeft een interessante presentatie gegeven over het belang van 
(voor)lezen en welke mogelijkheden en boeken hier allemaal voor zijn. Eén ding is 
zeker: voor iedereen is een leuk boek te vinden, soms heb je het alleen nog niet 
gevonden… 
 
Juf Lenneke zal de presentatie nog doorsturen, dan deel ik deze ook met jullie.  
 
Met vriendelijke groet, 
Maartje de Viet.  
____________________________________________________________________ 
 
SCHOOLFRUIT: 
Het schoolfruit voor komende week is: waspeen, sinaasappel en appel. 



 

 
 
 

 

VERJAARDAGEN:  
 
31 januari: Bradley N. 
1 februari: Bryan 
4 februari: Jacob 
 

 

OP DE KALENDER:  
 

Maandag 13 februari:   start kunstproject ‘Nieuwe Media’ 
Maandag 20 februari t/m  
vrijdag 24 februari:   voorjaarsvakantie 
Maandag 27 februari:  studiedag, leerlingen vrij 
 
 

 


