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pv= personeelsvergadering MR= medezeggenschapsraad OC= oudercommissie   DO=directeurenoverleg 

Beste ouders, 

De feestmaand komt er weer aan!  We hopen dat het ook voor veel mensen een feest kan zijn! 
Welkom bij onze kerstmusical op donderdag 21 december. De uitnodiging en kaartjes worden aan 
de leerlingen meegegeven. 

  In deze nieuwsbrief: 
1. Enquêtes vanuit BasisBuren  
2. MR  
3. Kwaliteitszorg 
4. Sinterklaasfeest 
5.Knutsel- en Kooklessen 
6. Versieren voor  kerst  
7. Kerstprogramma 
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Jarigen deze maand. Gefeliciteerd en een fijne dag:     
   DECEMBER  
1 Lola van Raaij (2010)   gr 4 MEE 
5 Sarah van Toorn (2010)   gr 3 MEE 
8 Lieke Kruger (2011)    gr 3 MEE 
12 Floris Mac Lennan (2009)   gr 4 MEE 
14 Phileine Zwanikken (2012)   gr 2 MEE 
17 Anouk van Eck (2007)   gr 7 MEE  
17 Nicola Schuurman (2012)   gr 2 MEE 
21 Lars Koole (2011)    gr 2 MEE 
 

1. Enquête: De online vragenlijsten  ( via Scholen met Succes) voor ouders, leerlingen en leerkrachten 
zijn uitgezet. Willen jullie deze aub invullen? 

2. MR: Er is een positieve avond geweest op dinsdag 21 november met de MR van de Sterappel en de 
Regenboog erbij. Mark van der Pol schetste de voordelen van ‘krachtige kleine scholen die samen 
werken’, Maaike Hubers leidde de avond als projectleider van deze zoektocht naar een nieuwe 
managementstructuur. Half januari 2018 zullen we een ouderavond plannen waarop we informatie 
zullen geven over het Plan va n Aanpak.                                                                                                                   
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

3. Kwaliteitszorg: BOUW: De leerlingen van groep 3 en enkelen van groep 4 zijn gestart met de 
oefeningen van BOUW. De leerlingen van groep 6 en 7 zijn hun tutoren. En wat doen ze het goed! We 
zien dat beide partijen er veel van leren, en dat is een goede zaak!                                                                 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                                                                

4. Sinterklaasfeest  5 december: We wachten allemaal op het schoolplein om 8.30 uur op Sinterklaas. 
Daarna is er een feestelijk programma voor de leerlingen. Om 12 uur zijn de leerlingen vrij.                                                         

5. Bericht uit de gemeente Buren: Gebruik maken van de Karmac bibliotheek 
Voor de zomer is het bibliotheeknetwerk in de gemeente uitgebreid. De basisbibliotheek zit in het 
 Kulturhus in Lienden. 
In Beusichem, Buren en Maurik zijn dit jaar servicepunten van de Karmac Bibliotheek geopend. 
Kinderen tot en met 17 jaar kunnen daar gratis boeken lenen. De boeken kunnen vanuit huis 
gereserveerd worden, ophalen en terug brengen kan op de drie servicepunten. 

 Elk kind gelijke kans in sport en spel 
Sinds september kunnen kinderen in armoede gebruik maken van het Jeugdsportfonds, het 
Jeugdcultuurfonds en Stichting Leergeld. 
Wij zijn daar heel blij mee. Joris Maier is de intermediair die voor de gemeente de aanvragen behandelt. 
De gemeente wil graag dat veel bekendheid geven aan deze mogelijkheid voor kinderen. 
Willen jullie dit zoveel mogelijk delen?                                                           
Zie: https://www.buren.nl/onderwerp/elk-kind-gelijke-kans-in-sport-en-spel                                                
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------- 

6. Knutsel- en Kooklessen:  Er worden  voor de groepen 3 t/m 8 knutsel- en kooklessen georganiseerd 
door vrijwilligers. We zoeken daarvoor nieuwe mensen, omdat er nu nog ouders van oud-leerlingen 
aan mee helpen. Graag aanmelden bij juf Gerrie. Je kunt ook zonder verplichtingen een keer 
meedraaien.              Zie inschrijven van de leerlingen op de Bijlage!                                                                                                                                   
Knutsellessen:  donderdag 7 en 14 december van 15.30-16.30 uur                                                               
Kooklessen: di 30 januari, di 6 febr, di 13 febr en di 20 febr 15.30-16.30 uur                                                 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

7. Versieren voor kerst: Dit gebeurt op op woensdag  6 dec om 8.30 uur (kerst) Ook na afloop van de 
kerstvoorstelling graag hulp om 19.30 uur bij het opruimen van de gymzaal. Daarna gaan we met 
elkaar nog lekker koffie/thee drinken! 

8. Kerstprogramma:   

We gaan vanaf vrijdag 8 december aan de slag met de kerstmusical Hartelijke Kerst. Alle groepen doen 
daar aan mee. 

https://www.buren.nl/onderwerp/elk-kind-gelijke-kans-in-sport-en-spel


 

Op maandag 11 december hangen op de deuren van de lokalen kaartjes met gerechten voor een buffet. 
We willen de ouders vragen om er een kaartje af te (laten) halen en dit gerecht mee te nemen op 
donderdag 21 december. 

Op vrijdag 15 december gaan we met alle leerlingen kerstbakjes maken om 11.00 uur. Als je het leuk vindt 
om te helpen, welkom! De kinderen kunnen kerstspulletjes meenemen om de bakjes te versieren. 

 

9. Donderdag 21 december: 

11.00 uur spelen we de musical voor opa’s en oma’s in de gymzaal. Na afloop is er koffie en thee in ’t 
Knooppunt. Jullie ontvangen bij de uitnodiging 4 kaartjes voor opa’s en oma’s en 2 voor papa’s en 
mama’s.  
12 uur De leerlingen zijn  vrij.  
17.30 uur verwachten wij de leerlingen weer op school met gerechten voor een buffet om samen in ’t 
Knooppunt te eten. Na het eten is er moment in het eigen lokaal om zich voor te bereiden op de 
musical. 
18.30 uur gymzaal open, kaartjes meenemen. 
18.45 uur musical in de gymzaal. 
19.30 uur gymzaal opruimen met elkaar en na afloop 
                  Koffie/thee 

Fijne Feestdagen en tot ziens op de feesten op school, namens het team, Gerrie Amperse 

 

 
 



 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Bijlage 

naschoolse 

activiteiten groep 

3 t/m 8:  

Aanmelding voor knutsel- en/of kooklessen: € 2,- per keer.  



 

 Knutsel les                                                                                                                                      

Ik betaal de € 2,- of € 4,- contant bij deze aanmelding. 

Donderdag 7 december   15.30-16.30 uur ja/nee                naam:                     groep: 

Donderdag 14 december  15.30-16.30  uur ja/nee  naam:   groep:  

 

Kookles                                                                                              

Ik betaal  € 2,- per keer contant bij deze aanmelding. 

Dinsdag 30 januari 15.30-16.30  uur ja/nee  naam:   groep:                                                

Dinsdag 6 februari    ja/nee  naam:   groep: 

Dinsdag 13 februari    ja/nee  naam:   groep: 

Dinsdag 20 februari    ja/nee  naam;   groep: 

 

 

Inleveren bij de juf of meester: knutsel lessen  voor 4 december, kooklessen uiterlijk 12 januari. 


