
 

Nieuwsbrief februari 2016 
Schooljaar 2015-2016 

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

Beste ouders,                                                                                                                                                         
De toetsen van de Cito zitten er (bijna) op. Het is vervelend dat er griep heerste, waardoor een aantal kinderen 
nog toetsen moeten inhalen. Als je als ouder niet in ons administratiesysteem ParnasSys komt om de resultaten 
van cito te zien, kun je een mail sturen aan ondergetekende, dan verzorg ik een inlog.  

Verjaardagen in februari: GEFELICITEERD EN EEN FIJNE DAG!! 
5  Kaylee van Seijda   gr 1  
16  Lisa Ederveen    gr 2 

16  Jan Willem van Meeteren  gr 7 
20  Dinand de Haas   gr 7 
26  Casper Greijer    gr 3  
26  Wesley Wolf    gr 7  
28  Noa Appels    gr 8  
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Ouderavond en klankbordgroep: We kijken terug op een geslaagde, inspirerende ouderavond over de 
organisatie bij ons op school, richting volgend jaar. We zijn het er over eens dat we onze school moeten 
promoten en daar hebben we ook jullie als ouders hard voor nodig. Daarnaast gaan we de pers opzoeken met 
onze plannen voor het OntdekLAB en het schoolplein. De volgende klankbordavond is gepland op dinsdag 16 
februari om 19.30uur, wie wil meedenken is van harte welkom. 
 
OntdekLAB: Meester Peter gaat samen met Quirine (moeder van Florian) en Renë (vader van Bastiaan) op het 
Technovium in Wychen kijken, ideeën opdoen voor ons eigen OntdekLAB. We hebben voor dit ontdeklokaal 
kasten nodig die op slot kunnen. Wie thuis of op het werk nog kasten over heeft, of materialen die gebruikt 
zouden kunnen worden, graag aangeven bij één van deze ouders of meester Peter. 
 
Leerlingenraad: We willen dit voorjaar starten met een leerlingenraad. De kinderen hebben de uitleg in de klas 
gehad. Uit de groepen 4 t/m 8 wordt elk 1 kind verkozen die plaats neemt in de leerlingenraad. Juf Gerrie zit 
met deze leerlingen in een vergadering(1x per 6 weken). Belangrijke taak is o.a. meedenken met initiatieven op 
school, bijv uitwerken van een draaiboek voor sportdag of het uittesten van Engelse lessen op het digibord…… 
Daarnaast kunnen ze ideeën van leerlingen bespreken die in de ideeënbus gestopt zijn. 
Op 19 februari wordt de leerlingenraad voorgesteld aan de andere leerlingen, op 29 februari is de eerste 
vergadering. 
 
NL doet / Opknapteam: We zijn aangemeld als school voor de NL doet -klussendag en ontvangen € 400,- om te 
besteden aan schoolpleinverf, enz. We willen graag op zaterdag 12 maart van 8.30-12.00 uur op het 
schoolplein aan de slag, eventueel gecombineerd met het opruimen/kasten plaatsen van het OntdekLAB in de 
school. We nodigen jullie als ouders uit om (een gedeelte van) de ochtend mee te komen helpen. Aanmelden 
kan bij Rick Uding, Evelien van Eck of bij Gerrie Amperse. 
 
Meenttheater: De leerlingen van groep 7/8 verzorgen op vrijdag 19  februari een voorstelling voor de ouders van 
die groep, om 8.30 uur in de gymzaal. 
 
Herinnering ouderbijdrage: Vorige week is er per mail een herinnering gestuurd. Deze herinnering is natuurlijk 
alleen voor de ouders die het tot nu toe nog vergeten waren. 
 
Uitwisseling Sarbinowo: Tamara Kwint en Coco Appels (ouders uit groep 8) hebben het initiatief genomen om 
voor dit jaar de uitwisseling met de school uit Sarbinowo te organiseren. Zij hebben een brief opgesteld voor de 
ouders van de leelingen uit groep 7/8. Op dinsdag 9 febr tussen 19.00-19.30 uur geven zij op school uitleg. 
 
Renovatie toiletten: Op vrijdag 29 januari komt een bouwkundige de situatie van de oudste toiletblokken en 
personeelstoilet opnemen. Deze toiletten worden vernieuwd in de zomervakantie.  
 
Met vriendelijke groet, Gerrie Amperse 

 

 


