
 

Nieuwsbrief  
  augustus/september 2015 

Schooljaar 2015-2016 

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. 

Vanuit het team beginnen we met een blijde mededeling: Juf Nienke heeft op donderdag 20 augustus 

een zoontje gekregen met de mooie naam 

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!                                                                                         
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Nieuwe leerlingen en nieuwe juf: Lucas Bakker en Robin Gresnigt  zijn in de zomervakantie 4 jaar geworden 

en zij komen dus bij ons in groep 1. Ook juf Thelma Evers-Schepers  verwelkomen we in ons team! 

Verjaardagen: GEFELICITEERD EN EEN FIJNE DAG!! 

 
AUGUSTUS Groep 
2 Isabel Greijer    groep 6  
10 Silvey Wolf    groep 6  
14 Alex Zaaijer    groep 4  
     Juf Thelma 
SEPTEMBER Groep 
2 Julia van Raaij   groep 3  
    Juf Gerrie 
6 Conner Tilders   groep 7  
9 Britt Huijdink    groep 4  
9 Quinty Versteegt   groep 3  
12 Fransmee van Seyda groep  7 
15 Florine Halsema   groep 8 
17 Anneke Wiegers   groep 7 
23 Naomi Versteegt   groep 6  
30 Christiaan Albers   groep 7 

Website: De nieuwe website is in de lucht!  We zijn er trots op, de komende twee maanden komen er nog 

aanvullingen op en nieuwe foto’s !!  Bekijk hem maar op: http://basisschooldemeent.nl 

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? 

Jullie krijgen een uitnodiging voor maandag 31 augustus of dinsdag 1 september. 

De jaarlijkse informatie avond van de groepen hebben we gepland op maandag 7 september.                        

18.30 uur groep 5/6                                                                                                                                           

19.00 uur groep 3/4                                                                                                                                                

19.30 uur groep 1/2                                                                                                                                                                                                    

20.00-20.15 uur groep 7/8 

Medezeggenschapsraad/ oudercommissie:  We hebben een vacature voor de MR nu Wanda vd Broek 

afscheid heeft genomen. Wanda, nog hartelijk dank voor het  meedenken in de MR!                                                                               

Komende week zullen jullie via de mail een opgaveformulier ontvangen.  Ook in de oudercommissie is een 

plekje vrij. 

Gymkleding: Een nieuwe start, checken jullie weer even of de gymschoenen nog passen? Daarbij graag een 

korte broek en tshirt of een gympakje. 

Vulpennen: Alle leerlingen hebben vorig jaar een nieuwe 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? 

Schoolkamp groep 7 en 8: Dit schooljaar wordt de overgang gemaakt naar een schoolkamp in september. We 

denken dat de groepssfeer positief beïnvloed wordt door een kamp aan het begin van het schooljaar. 

Meester Peter en juf Marijke Braakman zijn de begeleiders vanuit school. Daarnaast gaan er twee ouders mee. 

Het zal vast weer een heel leuk programma zijn!  We wensen iedereen veel plezier. 

http://basisschooldemeent.nl/


 

De  jaarlijkse bijlage wordt komende week uitgereikt met verdere informatie.                                                

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

Gerrie Amperse 


