
 

Nieuwsbrief  
  augustus/september 2016 

Schooljaar 2016-2017 

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

Beste ouders,  hier is de eerste nieuwsbrief van het nieuwe schooljaar! Wij  hebben er zin in en we hopen dat 
alle leerlingen uitgerust aan het schooljaar kunnen beginnen. Een aantal veranderingen, zowel met leerlingen 
als met leerkrachten, én op onderwijs gebied: alle leerlingen van groep 4 t/m 8 krijgen een iPad ter 
beschikking, voor de onderbouw zijn ook een aantal tablets aangeschaft. Daarnaast starten de (speelse) 
Engelse lessen dit jaar vanaf groep 1. 

Qua rooster krijgen jullie de details op de info-avond van 5 september te horen. Op de middagen krijgen de 
leerlingen van verschillende leerkrachten les. We gaan onze talenten goed benutten! 

Opening schooljaar: Aanstaande maandag zullen alle juffen en de meester de leerlingen en hun ouders vanaf 

8.20 uur opwachten op het schoolplein. Van harte welkom!                                                                                         

Nieuwe/oud  leerlingen en nieuwe juffen:  Iwan (gr 2) en Jip (gr 5) Zwanikken zijn in de zomervakantie naar 

Ingen verhuisd en starten nu op onze school. Van harte welkom!! 

De ouders van Conner Tilders (gr 8) en Andrea van Breukelen (gr 5) hebben gekozen voor een andere school. 

Conner gaat naar ’t Palet in kesteren en Andrea gaat naar de PWA in Echteld. Artur was al verhuisd en gaat nu 

starten op De Bloesem in Eck en Wiel. We wensen hen alle drie veel succes en plezier toe! 
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Julius van Toorn komt oefenen op school en wordt op 19 september 4 jaar. Welkom!! 

Juf Natasja Middelkoop (gr 3/4/5), Juf Karlijn de Noord ( ontkoppeling van de groepen 4/5/6) en juf José van 

Limbergen (gr 6/78 op maandag) starten op onze school. We hebben de afgelopen week al veel samengewerkt 

en we hebben er vertrouwen in dat we aan een goed schooljaar kunnen beginnen.!                                        

Groepsindeling 

 Gr. 1-2  
Gr 1-:4 lln 
Gr 2 :10 lln 

Groep 3-4-5 
Gr 3: 8 lln 
Gr 4: 6 lln 
Gr 5: 5 lln  

Groep 6-7-8 
Gr 6: 5 lln 
Gr 7: 7 lln 
Gr 8: 11 lln 

Ma Juf Marijke Juf Natasja Juf José 

Di Juf Marijke Juf Natasja Meester Peter 

Woe Juf Karin  Juf Natasja Meester Peter 

Do Juf Karin Juf Natasja Meester Peter 

Vrij  Juf Karin  Juf Natasja Meester Peter 
 

 Juf Karlijn werkt alle ochtenden tot 11.30 uur en op donderdagmiddag geeft zij gymles. 

 Juf Marijke en juf Karin hebben de dagen anders verdeeld dan in de vorige nieuwsbrief stond. 

 Op de middagen zit groep 3 bij groep 1/2, zodat zij voordeel hebben bij het ‘spelend leren’ en ook nog 

buitenspel hebben. 

 Juf Gerrie geeft op maandag- en dinsdagmiddag Begrijpend Lezen aan de groepen 4 t/m 8. 

Verjaardagen: GEFELICITEERD EN EEN FIJNE DAG!! 
AUGUSTUS Groep 
2 Isabel Greijer  gr 7  
10 Silvey Wolf  gr 7  
14 Alex Zaaijer  gr 5  
SEPTEMBER Groep 
2 Julia van Raaij   gr 4  
2 juf Gerrie 
12 Fransmee van Seyda  gr 8  
17 Anneke Wiegers   gr 8  
30 Christiaan Albers   gr 8  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -----------------------

Omgekeerde oudergesprekken en informatie avond: Net zoals vorig schooljaar willen we de ouders 

uitnodigen voor een omgekeerd oudergesprek. We willen graag luisteren hoe jullie als ouders vertellen over 

jullie kind(eren): Waar wordt hij/zij blij van? Waar gaan de ogen van stralen? 

Het doel van deze ‘omgekeerde oudergesprekken’ is:                                                                                                        

- Dat wij als leerkrachten de kinderen beter leren kennen;                                                                                               

- Dat wij de wederzijdse verwachtingen uitspreken;                                                                                                         

- Dat wij de afspraken voor het komende schooljaar met elkaar bespreken;                                                                 

- Dat wij door dit gesprek bouwen aan een positieve relatie met elkaar. 

Willen jullie van te voren nadenken wat belangrijk is om te bespreken, wat heeft jullie kind het afgelopen jaar 

geleerd en wat willen ze het komende jaar leren? 

Jullie krijgen een uitnodiging voor dinsdag 30 augustus. 

Informatieavond van de groepen en start vergadering van oc / mr / team 



 

De jaarlijkse informatie avond van de groepen hebben we gepland op maandag 5 september.                        

19.00 uur groep 6/7/8                                                                                                                                                

19.30 uur groep 3/4/5                                                                                                                                                                                                    

20.00  uur groep 1/2 

Aansluitend willen we om 20.30 uur graag het nieuwe jaar openen met de oudercommissie en 

medezeggenschapsraad- leden. Kennismaken met de nieuwe leerkrachten en samen de jaarkalender en 

doelen voor dit schooljaar doornemen. We willen deze avond om 21.15 uur afsluiten. 

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

Gym(kleding): Juf Karlijn gaat op donderdagmiddag gymles geven aan groep 4/5/6 en 7/8. Op 

woensdagmorgen hebben de groepen 1/2/3 gym van juf Karin. 

Een nieuwe start, checken jullie weer even of de gymschoenen(met witte/lichte zool) nog passen? Daarbij graag 

een korte broek en T-shirt of een gympakje. 

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

3 fruitdagen:  We zetten onze 3 fruitdagen op dinsdag, woensdag en donderdag voort. We informeren jullie op 

korte termijn over de bijdrage per kind als jullie het fruitabonnement weer op school afnemen. We hebben vorig 

schooljaar schitterend, vers fruit geleverd gekregen van Van Alfen. We hopen dat zoveel mogelijk leerlingen 

meedoen. Wie niet meedoet via school, brengt zelf dus op di-wo-do fruit/groente mee. Maandag en dinsdag is 

een vrije keuze. We vragen om een gezonde pauzehap mee te geven.                                                                     

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

Vulpennen: Alle leerlingen hebben vanaf groep 4 hebben een blauw-zwarte vulpen ( rollerbal merk Reinders) 

van school gekregen. Afspraak is dat, als deze pen kwijt is of door onzorgvuldig gebruik kapot gaat, er € 5,- 

meegebracht wordt voor een nieuwe pen. Misschien hebben bovenbouw leerlingen per ongeluk de pen 

meegenomen naar huis in de vakantie. Willen jullie goed kijken aub en de pen maandag meegeven? Een eigen 

goede vulpen is toegestaan (geen balpennen).                                                                                                        

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

Schoolkamp groep 6, 7 en 8: Dit schooljaar gaat groep 6 mee op het kamp omdat ze deel uitmaken van de 

combinatiegroep met groep 8. We weten dat de groepssfeer positief beïnvloed wordt door een kamp aan het 

begin van het schooljaar. 

Meester Peter wordt vergezeld door drie ouders.. Het wordty vast weer een heel leuk programma!  We wensen 

iedereen veel plezier.                                                                                                                                                

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

Ouderhulp:We hebben het vorige schooljaar ontzettend veel steun gehad van ouders bij alle activiteiten, het 

opruimen en andere klussen. We hopen dat jullie weer allemaal een bijdrage kunnen/willen leveren!! 

Daarnaast hebben we graag weer leesouders voor alle ochtenden van 8.30-9.00 uur. Aanmelden bij juf Gerrie.  

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

Klasbord-app: De proef met groep 3/4 vorig jaar is door ons (team en mr) positief beoordeeld. We willen deze 

app ook voor de andere groepen gaan opstarten. Via de groepsleerkracht ontvangen jullie meer informatie 

hierover. Via deze app kunnen korte vragen/boodschappen van de leerkrachten met ouders van de eigen groep 

gedeeld worden.                                                                                                                                                         

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

De  jaarlijkse bijlage bij de schoolgids wordt in de eerste week van september uitgereikt met verdere informatie.                                                

Iedereen heel  veel succes dit  schooljaar, met vriendelijke groeten, mede namens het team,                                                                         

Gerrie Amperse 

TIP: vraag vast aan opa en oma om woensdag 5 oktober 8.30-9.15 uur vrij te houden, dan willen we hen 

uitnodigen om voor te komen lezen voor de start van de kinderboekenweek “Voor altijd jong”. 


