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AGENDA
27 maart

Drents Veurlezen
Schoolhandbal groep 7/8

29 maart

Bezoek ‘Bouwen’ in Ruinen groep 7/8

2 april

Boerderijbezoek groep 5/6

8 april

Afsluiting Leesvirus in Beilen groep 5/6

9 april

Techniek bedrijventoer de Vries groep 5/6

12 april

Sportdag in Smilde groep 5 t/m 8

19 april
22 april
t/m
3
mei

Goede vrijdag/kinderen vrij
MEDEZEGGENSCHAPSRAAD
De MR is dinsdag 19 maart jl. bij elkaar geweest en heeft
kennis gemaakt met de nieuwe directeur. We hebben alle
vertrouwen in een goede samenwerking.
De MR is op de hoogte gebracht van de stand van zaken
met betrekking op de inning van de vrijwillige
ouderbijdrage. Er is een groot aantal ouders die niet
betalen en dat vinden we zorgelijk. Veel activiteiten
kunnen dan misschien in de toekomst niet meer
plaatsvinden. Dat betreuren we zeer. De MR buigt zich
hierover en wil graag met de OR meedenken over hoe we
dit kunnen oplossen.

MARGEDAGEN
11 juni-hele dag vrij
28 juni-vrij vanaf 12.00uur
8 juli-vrij vanaf 12.00 uur
12 juli-vrij vanaf 12.00 uur
VAN DE DIRECTIE
Vanaf 1 maart ben ik werkzaam op de Meenthe. Ik heb
een plezierige kennismaking gehad met het team, de
kinderen en al een flink aantal ouders. Ik werk vier dagen
en verdeel deze tijd over twee scholen. De ene dag ben ik
op de ochtend aanwezig en de andere op de middag.
Wanneer u vragen heeft kunt u altijd binnenlopen en ik
hoop snel kennis met u allemaal te maken.
Met vriendelijke groet,
Nicole Jongman

OUDER/VERZORGER TEVREDENHEIDSPEILING
We zijn benieuwd hoe tevreden u bent over IKC de
Meenthe. Hiervoor maken we iedere twee jaar gebruik
van een tevredenheidspeiling. De informatie die u hierin
geeft, gebruiken we bij het opstellen van het IKC-jaarplan.
Uw bevindingen helpen ons het IKC te verbeteren.
Elke ouder krijgt binnenkort per mailadres een unieke
inlogcode. U kunt elk een eigen vragenlijst invullen, maar
samen één lijst kan ook. U kunt met behulp van een
telefoon, tablet of computer inloggen op
www.scholenopdekaart.nl/onderzoek en na het invoeren
van de code een vragenlijst invullen. Deze vragenlijst is
anoniem, wij ontvangen alleen de totaaluitkomsten.
Wij zouden het zeer op prijs stellen wanneer u deze
vragenlijst wilt invullen. Dit kan tot uiterlijk 12 april. Alvast
bedankt voor uw hulp!

FIETSCONTROLE
Er is weer een fietscontrole geweest. De fietsen van de
leerlingen van groep 5 t/m 8 zijn gecontroleerd en
allemaal in orde bevonden. TOP!
OVERBLIJF
We nemen afscheid van Dorothy Maail als
overblijfmoeder. We danken haar hartelijk voor haar inzet!
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OPROEP HULP KONINGSSPELEN
Voor de sportdag/Koningsspelen op vrijdag 12 april 2019
zijn we dringend op zoek naar HULPOUDERS!!! Zowel
voor groep 1 t/m 4 als voor groep 5 t/m 8!
Op het moment zijn er te weinig aanmeldingen. We willen
natuurlijk wel graag dat de sportdag door kan gaan en
daarom doen we nogmaals een beroep op uw hulp!!
We hopen dat we op u hulp mogen rekenen!!!

DATUM
18 april
16 mei
20 juni

NAAM

Reserve:

Bart, Wiljon, Jeroen, Sjaak,
Wiebren, Aljan

BOERDERIJPROJECT
De onderbouw is, samen met de peuter- en kinderopvang
en de Wingerd, gestart met het thema BOERDERIJ.
De kinderen hebben geknutseld, gespeeld en gewerkt
over de boerderij. Ze mochten op een echte tractor zitten
en ze hebben eitjes gebakken van de kippen van juf. Jorrit
uit groep 8 heeft een spreekbeurt over tractors gegeven
en er is een bezoekje gebracht aan het MEULENPARKIE.
Al met al een heel leuk en leerzaam project. Hieronder
een kleine foto-impressie.

Jan K en Martin
Bart en Jeroen
Wiebren en Bart

BEZOEK GEVANGENISMUSEUM
Op woensdag 27 februari is groep 7/8 op bezoek geweest
bij het gevangenismuseum in Veenhuizen.
Om 8:30 uur stapten we in de bus en vanaf 9:00 uur
kregen we in drie groepen een rondleiding. Er werd een
bezoek gebracht aan het gevangenis museum. Ook
mochten we binnenkijken in een oude strafgevangenis.
Hier mochten we in een cel en in een isoleercel kijken.
Ook mochten we op de luchtplaats kijken.
In een ander gedeelte waren oude gevangenissen en
oude gevangenisdeuren. Op de binnenplaats stonden
verschillende boevenwagens en mochten we kijken bij
gepantserde auto’s. De gidsen maakten er een leuke
rondleiding van en telkens hoorden we: “Wat weten deze
kinderen al veel” en “Wat zijn ze geïnteresseerd”
Kortom, het was een geslaagde excursie.

AFSCHEID
We wensen Harley uit groep 2 veel plezier op zijn nieuwe
school IKC prinses Margriet.
WELKOM
Thomas Udding groep 1
Veel plezier op IKC de Meenthe
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VOORLEESKAMPIOEN
Op dinsdag 5 maart heeft onze schoolkampioen, Jorrit
Westerhoek uit groep 8, meegedaan aan het
voorleeskampioenschap van de gemeente
Midden-Drenthe.
Dit gebeuren vond plaats in de bibliotheek van Beilen. Er
deden 12 kandidaten mee en de juryvoorzitter was onze
burgemeester, mevrouw Damsma.
Jorrit las voor uit De Waanzinnige Boomhut nr. 26 en
hoewel het humoristische stukje dat hij fantastisch voorlas
veel indruk maakte bij de jury, greep hij met een 4e plaats
net naast het podium.
Jorrit, wij zijn trots op je!! Voor ons ben je de kampioen!

OVERHANDIGING DVD MUSICAL
Dinsdag 5 maart bracht
Joop Geerdink de DVD’s
die hij vorig jaar heeft
gemaakt van de
afscheidsmusical van groep
8 (en 7).
Op de foto neemt Lotus de
eerste DVD in ontvangst.
We bedanken Joop
Geerdink hartelijk voor de
moeite om dit te verzorgen.
Ook dit jaar wil Joop weer
opnames maken. Hij krijgt
altijd hulp van zijn broer,
maar die is dit jaar op
woensdag 10 juli al op vakantie.
Misschien kent u iemand die hem wil helpen bij de
opnames. Graag even bij meester Bertus melden.
Op dit moment is groep 8 zich nog aan het oriënteren op
een afscheidsmusical voor dit jaar.
Aangezien De Meenthe en De Wingerd dezelfde musical
opvoeren wordt er ook nog tussen de scholen overlegd.

De volgende nieuwsbrief verschijnt op
vrijdag 12 april
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