
 

Nieuwsbrief december 2015 
Schooljaar 2015-2016 

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

Beste ouders,  hier is de nieuwsbrief van de laatste weken van het jaar 2015 en de eerste week 2016. De OC 

heeft een eigen email adres: OC.De.Meent@basisburen.nl voor vragen, ideeën of complimenten ;) 

Verjaardagen in december: GEFELICITEERD EN EEN FIJNE DAG!! 
 1 Lola van Raaij  gr 1  
5 Sarah van Toorn  gr 2 

 6 Britt Stevens   gr 8  
12 Floris Mac Lennan  gr 2  
17 Anouk van Eck  gr 5  
23 Bram Evertse  gr 4  
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Nieuwe leerlingen: Lars Koole wordt 21 december 4 jaar, hij is nu aan het oefenen in groep 1 en begint dus op 
4 januari 2016 écht op onze school. Welkom! 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

!!Leesouders: Vrijdag 4 december en de  hele week van 14 december is er geen lezen met leesouders. 

“Meedenkgroep/ouderklankbord”:  Er zijn in de komende weken afspraken gemaakt met deze ouders. 
Aanstaande donderdag om 17.00 uur op school en woensdag 9 december om17.00 uur met de aanwezigheid 
van de directeur van BasisBuren de heer Mark van der Pol. Wij houden jullie op de hoogte. 

“Opknapteam”:  Voorstellen voor de beplanting liggen bij de gemeente. Er vindt ook een onderzoek plaats 
hoe we het grote grasveld vaker kunnen gebruiken.  

Sinterklaasfeest:  Alle ouders zijn vrijdag 4 december om 8.30 uur van harte welkom om de verwachte 

aankomst van sinterklaas mee te maken op het schoolplein. Daarna gaan de kinderen binnen in de school 

verder met het feest. 

Kerstfeest:  Misschien hebben jullie het al gemerkt of gehoord: we gaan dit jaar eerst met de kinderen 

genieten van een kerstbuffet  en daarna een kerstmusical opvoeren. Voor het buffet hangen er vanaf maandag 

7 dec. Kerstbomen met gerechten op de lokaaldeuren met de vraag of iedereen iets wil maken.                         

En nu nog iets speciaals: Op woensdagmorgen 16 december zijn per gezin een paar opa’s of oma’s welkom om 

de ochtendopvoering van 11.00 – 12.00 uur  bij te wonen.                                                                                                                                                                                                                

’s Avonds krijgen alle gezinnen twee kaartjes (gescheiden ouders 4 kaartjes)voor de voorstelling van 19.00uur. 

Deze kaartjes moeten, net zoals andere jaren, bij de ingang van de school getoond worden. We hebben helaas 

ivm de veiligheid beperkte ruimte.  Let op: Ivm de rust tijdens de musical mogen kinderen die nog niet op 

school zitten niet mee.  Vanaf 18.30 uur is er koffie/thee te koop in ‘t Knooppunt                                                                                         

We kunnen nog hulp gebruiken. Het onderstaande  strookje uiterlijk woensdag a.s. inleveren op school                                                      

Een hartelijke groet namens team en OC , Gerrie Amperse.                                                                                                                                            

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

WAT                                                                                                                     WIE                                                                                 

Voor de musical kunnen we de volgende attributen gebruiken,                                                                                     

(inleveren bij  meester Peter).                            : 

- Rendieroren ( geweien)         ……………… 

- Rode neuzen          …………….. 

- Zwarte boa          …………….. 

- Oude gordijnstof         …………….. 

We hebben hulpouders nodig die:                                                                                                                                

kleding kunnen maken: pinquins, kraai, rendier, sneeuwvlokken en sterrenkinderen.  …………….. 

Decorstukken kunnen maken: (onder schooltijd)                                                                                    ……………..                                                    

bomen van hout, schilderen op karton, ijsboot (met voorzetstuk )maken van hout. 

Podium opbouwen en afbreken:                                                                                                                                      

maandag 14 december 9.00 uur en        ………………   

woensdag 16 december 20.00 uur        …………….. 

OPGAVE BEZOEKERS KERSTMUSICAL naam leerling(en)………………………………………………………… 

Woensdagmorgen 16 december 11.00-12.00 uur   0  / 1 /  2 personen 

Woensdagavond 16 december  19.00 -20.00 uur   0  / 1 /  2 personen 


