
 

NIEUWSBRIEF  vrijdag 3 maart 2023 
 

 

Beste ouder(s)/verzorger(s), 
 
Studiedag.  
Afgelopen maandag zijn we de week begonnen met een studiedag. We hebben 
deze dag onder andere gebruikt om plannen te maken voor de komende 4 jaar. We 
maken dit jaar namelijk een nieuw schoolplan. In dit plan zullen we beschrijven wat 
voor school we willen zijn en welke doelen we de komende jaren na zullen 
streven.  Onze missie (waar we voor staan) blijft onveranderd: De Meie is voor 
Schouwen-Duiveland de plek waar kinderen tot bloei kunnen komen en (weer) 
gevoel van eigenwaarde en perspectief krijgen. Kinderen en ouders zijn bij ons 
welkom. We waarderen en zien de kinderen zoals ze zijn, als mens met al hun 
talenten. We werken als team vanuit gezamenlijk eigenaarschap met expertise en 
passie. De komende periode zullen we ons schoolplan verder uitwerken.  
 
Natuurlijk hebben we maandag ook verschillende onderwerpen waaraan we dit jaar 
aan het werk zijn, zoals leren-leren, bewegend leren en bloeitraining, besproken. 
We kunnen nu de volgende stappen zetten m.b.t. deze ontwikkelingen. Al met al 
was het weer een fijne en belangrijke dag voor ons als team.  
 
Tevredenheidspeiling.  
Afgelopen woensdag hebben jullie via Parro een uitnodiging ontvangen voor het 
invullen van een tevredenheidsonderzoek. Ik wil jullie vragen per gezin de 
vragenlijst in te vullen. Dit duurt slechts enkele minuten. Hiermee help je ons het 
onderwijs op De Meie verder te verbeteren. Mocht je geen uitnodiging ontvangen 
hebben of graag een tweede uitnodiging willen ontvangen, laat het mij dan weten. 
Ik kan dan een nieuwe link doorsturen.  
 
Presentatie project nieuwe media.  
Misschien heb je je zoon of dochter gehoord over een bijzonder project waar we op 
dit moment in alle klassen aan werken: het is een project over ‘nieuwe 
media’.  Onder begeleiding van twee kunstenaars maken de leerlingen kennis met 
3D scannen en printen. Ook worden filmpjes gemaakt met behulp van een 
greenscreen. Benieuwd? We laten jullie donderdagmiddag 23 maart vanaf 14.00 
uur graag zien waar we aan gewerkt hebben en wat het resultaat geworden is. 

Noteer deze datum dus alvast in je agenda      .  
 
Met vriendelijke groet, 
Maartje de Viet.  
 



 

 
 
 

 
VERJAARDAGEN:  
 
5 maart: Daan  
5 maart: Pim 
7 maart: Abdirahman 
 

 

OP DE KALENDER:  
 
Woensdag 5 april:   schoolvoetbal 
Donderdag 6 april:   Paasfeest 
Vrijdag 7 april:   Goede vrijdag, leerlingen vrij 
Maandag 10 april:   Pasen, leerlingen vrijdag 
Vrijdag 21 april:   Koningsspelen 
 

 


