
 

Nieuwsbrief januari 2016 
Schooljaar 2015-2016 

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

Beste ouders,   

Hier is de nieuwsbrief van januari al! Wat hebben we een fantastische weken beleefd met elkaar met als 
hoogtepunt het opvoeren van de musical De Sneeuwkoningin. Iedereen nogmaals bedankt voor de hulp! 
Natuurlijk gaan we eerst genieten van een welverdiende vakantie voor iedereen! Voor daarna heb ik de 
volgende berichten: 

Juf Thelma gaat in januari met haar nieuwe baan starten als leesconsulente bij de gemeente ’s Hertogenbosch. 
We wensen haar veel succes en bedanken haar voor haar fijne inzet en betrokkenheid bij onze school in deze 
maanden. Juf Marielle Jacobi komt haar vervangen. Welkom op onze school. 

Juf Nienke komt na haar bevallingsverlof weer terug. Welkom terug! Zij neemt nog 1 dag verlof op woensdag tot 
de zomervakantie. Dat betekent dat juf Nienke op maandag en dinsdag in groep 3-4 is en juf Karin op 
woensdag, donderdag en vrijdag.   

Opbrengst kerstcollecte voor UNICEF: Dank jullie wel, we kunnen € 142,57 storten naar UNICEF. 

 

Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag 

4 

Weer naar school. 
Continurooster 
14.15 uur vrij 

Team-studiemiddag 

5 6 

7 

Schoonmaakouders 
gevraagd voor 1/2 

8 9 10 

11 

12                          
SLO 

Naschoolse lessen 
W&T 

 

13 

 pv 

14 15 16 17 

18 

19 

Naschoolse lessen 
W&T                          

15.30 u Overleg 
over OntdekLAB  

19.30 uur 
klankbordgroep 

20 21 22 23 24 

25 

26 

OUDERAVOND mbt 
onderwijs op        

De Meent  

27 28 29 30 31 



 

Verjaardagen in januari: GEFELICITEERD EN EEN FIJNE DAG!! 
 

 
9 Livia Wiermans  gr7  
13 Maud Reijmers  gr7  
17 Tim Nicolai Bakker  gr3  
17 Chris Vliek   gr2  
21 Florian van der Zwet gr3  
28 Mareille Kooistra  gr6 
29 John Zaaijer  gr7  
 

 
Leerlingen: Indy van Spanje (groep 4) gaat na de kerstvakantie beginnen op de Eben Haëzer school in 

Lienden. Haar ouders hebben hiervoor gekozen in verband met de groepsgrootte op onze school. We wensen 

haar veel succes.                                                                                                                                                  

Ferre de Kruijff gaat vanaf januari oefenen in groep 1, welkom.                                                                           

Speciale gymlessen:  
Maandag 18 januari 2016 Badminton & Nijntje beweegdiploma 

- 13.15 – 14.15 uur (groep 2/3) Meent gymzaal Ommeren (Nijntje beweegdiploma)  

- 14.15 – 15.15 uur (groep4/5/6) Meent gymzaal Ommeren (Badminton) 

 

Dinsdag 19 januari 2016 Badminton & Nijntje beweegdiploma 

- 13.15 – 14.15 uur (groep 1/2) Meent gymzaal Ommeren (Nijntje beweegdiploma)  

- 14.15 – 15.15 uur (groep 7/8) Meent gymzaal Ommeren (Badminton) 
Naschoolse lessen Nijntje beweegdiploma (alleen voor de kinderen van groep 1/2 en 2/3) 

- woensdag 20 januari 2016 van 14.00 – 15.00 uur Healthclub Juliën 

- woensdag 27 januari 2016 van 14.00 – 15.00 uur Healthclub Juliën 

- woensdag 3 februari 2016 van 14.00 – 15.00 uur Healthclub Juliën 

Naschoolse lessen Badminton 

- donderdag 21 januari 2016 gymzaal Lienden 

- donderdag 28 januari 2016 gymzaal Lienden 

- donderdag 4 februari 2016 gymzaal Lienden 

Muziekles:  Na de vakantie start (oud-leerling) Marjolijn van der Lee op dinsdagmiddag met muzieklessen aan 

groep 3/4. Het is een samenwerkingsproject met Harmonievereniging KNA uit Ingen en basisschool                 

De Regenboog uit Ingen.                                                                                                                       

Meedenkouders / klankbord:  Met de ouders en teamleden die nu een aantal keren bij elkaar zijn gekomen 

om te overleggen over de scenario’s voor krimp/ons onderwijs/ pr /enz. hebben we overlegd om op dinsdag    

26 januari van 19.30 – circa 20.30 uur een  ouderavond te beleggen over “onderwijs/organisatie in een 3-

groepscombinatie”. Er zullen ervaringen gedeeld worden en we laten jullie zien hoe een dag in zo’n groep er uit 

kan zien en waar eventuele verschillen zitten in vergelijking met het onderwijs wat we nu bieden. En er is 

natuurlijk ruimte voor vragen.                                                                                                                                   

Werkzaamheden Gerrie Amperse; Na de kerstvakantie zal ik weer elke week twee vaste dagen aanwezig zijn 

op De Meent, op maandag en op woensdag ( en indien nodig ook op andere momenten). Daarnaast ga ik als 

intern adviseur invallen op De Sterappel in Lienden, op dinsdag en vrijdag.                                                       

Cito toetsen: Vanaf 3
e
 week januari worden er weer Cito toetsen afgenomen in de groepen. Via het 

ouderportaal van ParnasSys kunnen jullie als ouders de resultaten gaan volgen.                                            

Schoonmaak groep 1/2 Op de jaarkalender staat een schoonmaakavond gepland op donderdag 7 januari.   

Juf Marijke stelt voor om dit overdag te doen, graag hulp bij deze tussentijdse schoonmaak van 13.15/15.15 

uur. Juf Karin gaat zelf aan de slag in de kerstvakantie. 

Namens alle teamleden wensen we jullie gezellige kerstdagen en een fijne jaarwisseling, Tot ziens op 

maandag 4 januari 2016, Gerrie Amperse 

 


