
 

Nieuwsbrief april/mei 2016 
Schooljaar 2015-2016 

pv= personeelsvergadering MR= medezeggenschapsraad OC= oudercommissie                                           
SLO = schoolleidersoverleg         IA= Intern Adviseur    BB = BasisBuren    

Beste ouders,  

Het voorjaar is begonnen! We hopen dat iedereen er van kan genieten om zo voldoende energie te hebben 
voor de dagelijkse dingen!                                                         
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Verjaardagen in april: GEFELICITEERD EN EEN FIJNE DAG!! 
 

 
5 David van der Kamp   gr6  
19 Kevin Peterse   gr8  
24 Jaimy van den Berg   gr8  
24 Annefleur van Meeteren  gr5  
In MEI  
15 Bastiaan van den Berg  gr6  
18 Kaylee van Meerten   gr2  
23 Elijah Schuurman   gr2  
 
Nieuwe leerling: Ferre de Kruijff  is op 2 maart 4 jaar geworden en zit nu dus écht in groep 1! Welkom! 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------- 
Leerlingenraad: De leerlingenraad plaatst de notulen van de vergadering op het whiteboard in de gang bij 
groep 5/6. Ze zijn samen met juf Marijke Roelofsen druk bezig om de ideeën te verzamelen voor de 
Koningsspelen op vrijdag 22 april. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Crea-TechLAB: De kasten worden gevuld. Meester Peter is opdrachtkaarten aan het maken. Komende week 
wordt er een werkblad geplaatst in het lokaal. Maar………………. 
We zoeken nog een leuke naam voor het lokaal! We nodigen iedereen uit om mee te denken: Leerlingen, maar 
ook de ouders! Namen inleveren in de speciale bus in ’t Knooppunt vóór 25 april, dan zullen we voor de 
meivakantie de gekozen naam bekendmaken. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------- 

Koningsdag woensdag 27 april rondom de school 
10.00 uur koffie 
10.30 uur zingen van Wilhelmus met KNA 
11.00 uur start fietstocht ( 1 euro inschrijfkosten per fiets 
14.00 uur wc pot gooien: ook voor kinderen 
Ook is er kleedjesmarkt voor kinderen! 
Er volgt nog een uitnodiging van de Oranjevereniging van Ommerenveld hiervoor! 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------- 
Kwaliteitszorg: De leerkrachten hebben met elkaar de resultaten van de cito toetsen besproken en 
geanalyseerd. Nog steeds ze we een positieve groei met het vak technisch lezen. Hiervoor willen we ook de 
leesouders, die de leerlingen zo goed ondersteunen, van harte bedanken!! 
In groep 8 zien we een sterke positieve groei, mee door de inzet en motivatie. Goed om te zien, we wensen 
deze leerlingen ook veel succes met de eindcito straks. 
Groep 5 en 6 worden extra gemonitord door de intern begeleider Cora en de schoolleider. De resultaten zijn 
laag, er is een reken- en spellingplan opgesteld. We hebben daarvoor ook de hulp van thuis nodig  om met de 
kinderen indien nodig bijv. tafels en woordjes te oefenen. De groepsleerkrachten houden jullie daarvan op de 
hoogte. 
In groep 2 zien we dat taal hoger scoort dan rekenen. We hebben een speciaal rekenprogramma aangeschaft 
dat de leerlingen ondersteuning biedt bij de vaardigheden die nodig zijn om met het rekenonderwijs te 
beginnen. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------- 
Cito eindtoets: We willen de leerlingen van groep 8 zoveel mogelijk rust geven bij het maken van de toets 
daarom is groep 7 op dinsdag en donderdag verdeeld over de groepen en op woensdag geeft juf Gerrie les. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Klasselunch: Op donderdag 7 april is er voor de leerlingen van groep 7 en 8 een gezonde klasselunch. Dat 
betekent dat alle leerlingen van deze groep overblijven. We zullen de SKLM op de hoogte brengen, zodat de 
kosten verrekend kunnen worden. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------- 

Schoolfotograaf: Op dinsdag 26 april komt de schoolfotograaf. Ouders met kinderen die (nog)niet op 

school zitten, mogen vanaf 8.20 uur in ’t Knooppunt wachten, zodat de fotograaf om 8.30 uur foto’s kan gaan 

nemen van gezinnen.  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  



 

Vrijdag 15 april: open lesochtend!  We  hebben besloten nieuwe flyers te laten drukken. Deze zijn nog niet 

gereed. Wel verschijnt er een artikel in de Stad Buren waarin de uitnodiging zal staan. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------- 

Klusochtend: zaterdag 9 april van 8.30-11.30 uur willen we nog wat klussen afmaken. De evenwichtsbalk is zo 

goed ontvangen, dat er ouders hebben gevraagd of er ook een (kleine) evenwichtsbalk op het kleuterplein kan 

komen! Daarnaast is er nog wat schilderwerk op het plein.  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ouderklankbord: Op dinsdag 5 april is er weer een ouderklankbord-avond van 19.30-21.00 uur waarin we over 

de ontwikkelingen in Buren en op onze school zullen praten. Er is nog niet veel nieuws helaas wat betreft 

formatie enz. Dat hopen we in elk geval met jullie te delen voor de meivakantie.                                                          

Om 20.45 uur willen we samen nog kijken naar de kluslijst en wat daar voor nodig is. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------- 

Tag Rugby is een sportactiviteit zonder contact met veel samenspel wat zowel binnen- als buiten gespeeld kan 
worden, met veel succesbeleving bij spelers. De planning ziet er als volgt uit; 
 
Dinsdag 19 april 2016 basisschool de Meent Ommeren  
TAG Rugby 
- 13.15 – 14.15 uur (groep 1/2) gymzaal Ommeren  
- 14.15 – 15.15 uur (groep 7/8) gymzaal Ommeren  
 
Maandag 25 april 2016 basisschool de Meent Ommeren  
TAG Rugby 
- 13.15 – 14.15 uur (groep 2/3) gymzaal Ommeren  
- 14.15 – 15.15 uur (groep 4/5/6) gymzaal Ommeren  
 
Naschoolse Lessen Tag rugby 
Donderdag 28 april ISC Ingen 15:30 – 16:30  
Donderdag 12 mei ISC Ingen 15:30 – 16:30  
Donderdag 19 mei ISC Ingen 15:30 – 16:30 
 
 

Met vriendelijke groet, mede  namens het team, Gerrie Amperse 


