
 

Nieuwsbrief  
  februari 2017 

Schooljaar 2016-2017 

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

Beste ouders,  

We willen deze maand graag jullie inzet vragen om onze nieuwe flyer rond te brengen. Zie punt 6 van 
de nieuwsbrief!  Houden jullie er rekening mee dat alle leerlingen op vrijdag 24 februari vrij zijn! 

1. 3D printer  

2. Kwaliteitszorg  

3. Voorschoolse opvang 

4. Naschoolse activiteiten 

5. Nieuwe leerlingen aanmelden 

6. Ouderklankbordgroep / nieuwe flyer 

7. Betalen activiteitenbijdrage 
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         Verjaardagen: februari 
 
 
1 Jip Zwanikken (2008)   gr 5  
5 Kaylee van Seijda (2011)   gr 2  
16 Lisa Ederveen (2010)   gr 3  
16 Jan Willem van Meeteren(2005)  gr 8  
20 Dinand de Haas (2005)   gr 8  
26 Casper Greijer (2009)   gr 4  
26 Wesley Wolf (2005)    gr 8  

Gefeliciteerd en een fijne dag allemaal! 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------- 

1.Bericht van het 3D project:  De kick off van het bouwen van de 3D printer is geweest! De taken 
zijn verdeeld. Er zijn ook een paar leerlingen actief als journalist. Zij zullen de komende week iets op 
de website en op de site van Stad Buren plaatsen. 
 

2. Kwaliteitszorg:  Tijdens onze studiemiddag op maandag 9 januari hebben wij van elke leerkracht 
een presentatie gezien die te maken had met leerlingbetrokkenheid en motivatie. We hebben 
afspraken gemaakt over de doelen voor juni. Eén van de punten is bijvoorbeeld dat we na het 1e 
rapport met elke leerling nog een gesprek hebben om met de kinderen zelf te praten over wat ze 
geleerd hebben en wat ze (nog) moeilijk vinden. En natuurlijk, hoe wij hen daarbij kunnen helpen. 

3. Voorschoolse opvang op De Meent: De uitslag van de enquete is als volgt: 4 ouders hebben 
aangegeven om af en toe gebruik te willen maken van de voorschoolse opvang. Dat is te weinig om 
nu mensen daarvoor ‘in dienst te nemen’. We gaan wel overwegen met de MR om er een pilot van te 
maken met bijvoorbeeld oproepkrachten. Wordt vervolgd dus. 

4. Naschoolse activiteiten: Begin volgende week ontvangen de leerlingen op papier een overzicht 
van de gevarieerde naschoolse activiteiten tot de meivakantie. Het aanbod zal bestaan uit lessen 
Disney/musicalliedjes zingen, knutselen, kookclub,en scratch (computerprogrammeren). Voor de 
voorgestelde typelessen voor de bovenbouw is maar 1 aanmelding gekomen. We proberen het later 
in het jaar nogmaals. Voor de kookclub (en andere activiteiten) zijn wij nog op zoek naar een oven.  

5. Inschrijven nieuwe leerlingen: We willen jullie vragen om alvast het inschrijfformulier in te vullen, 
ook als je kind volgend schooljaar pas 4 jaar wordt. Dit ook ivm de tellingen op BasisBuren niveau. 

6. Ouderklankbordgroep 17 januari:  De tekst van de flyer is met elkaar besproken. Voor de 
voorjaarsvakantie willen we hem graag huis-aan-huis verspreiden op het Lingemeer. In Ommeren, 
Ingen en Lienden in huizen waar je weet dat 2- of 3-jarigen wonen. We roepen hier de hulp van 
ouders en leerlingen bij in. De flyer wordt nu gedrukt, we willen deze in de week van 13 februari 
verspreiden. Tijdens de 10 minuten gesprekken op 14 februari liggen er flyers klaar per straat met 
een intekenlijst. 

 7. Betalen activiteitenbijdrage: Helaas hebben vele ouders de bijdrage voor de activiteiten zoals 
Sint, Kerst en Lentefeest van € 25,- per kind per jaar nog niet overgemaakt. Alle betreffende ouders 
krijgen volgende week een brief. Het rekeningnummer van de oudercommissie is gewijzigd in: 

NL04 RBRB 0943 3956 74  

 

 

Met vriendelijke groet, namens het hele team, Gerrie Amperse. 

 


