
 

Nieuwsbrief juni/juli 2015 
Schooljaar 2014-2015 

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

Beste ouders, hier is de nieuwsbrief van juni/juli vol met de laatste activiteiten van dit schooljaar! Er 
zullen nog extra infobrieven verschijnen met betrekking tot de groepsindeling en personeelsformatie, 
het zomerfeest, de schoolreis en het afscheid van groep 8.  

Verjaardagen: GEFELICITEERD EN EEN FIJNE DAG!! 
JUNI 
06-06 Willeke Wiegers gr 8   10-06 Fleur Korthof  gr 1 
11-06 Alicia van Leijen gr 3  13-06 Artur Paszek gr 3  
19-06 Jaimy Versteegt gr 7   25-06 Gijs Tapper  gr 4  
26-06 Indy van Spanje gr 3  
JULI 
06-07 Kaylee Peterse   gr4   12-07 Isa Helsdingen  gr 1  
12-07 Madelief van Breukelen gr 5  17-07 Nienke Kooistra gr 6  

Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag 

1  Middag/avond pv    
+eindbbq 

team/oc/mr 
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SLO 

3 

ANWB Streetwise + 
schoolfotograaf 

4 5 6 7 

8 9 10 11 12 13 14 

15 

pv 

16 

17 

Gr 6/7 excursie 
Daalderop (Medel) 

18 19 20 

21 

Vaderdag 

22 

23 

Tennislessen onder 
gym 

24 25 

26 

Eindrapport 

27 28 

29 

10 minuten 
gesprekken 

GMR 

30 

10 minuten 
gesprekken 

1 

Zomerfeest 

Pv 
DATAmuurbespreking 

2  

Vanaf 9.30 uur hulp bij 
schoonmaken in de 

school. 

Koffie/thee voor alle 
hulpouders om 11.30 

uur 

3   

 

4 5 

6 

7 

Musical en 
afscheid groep 8 

8 

Schoolreis 1 t/m 6 

9 

Laatste schooldag. 
Vakantie start  om 

14.00  uur. 

10 

Alle leerlingen 
vrij!          

Meester Peter 
jarig 

11 12 



 

 
 

Resultaten eindcito groep 8: We zijn er trots op te kunnen vertellen dat de resultaten van de leerlingen boven 

het landelijk gemiddelde liggen. Complimenten aan de leerlingen en meester Peter en juf Marijke! 

Programma woensdag 3 juni: Vanaf 10.30 uur krijgen we gastlessen van de ANWB over veilig verkeer. De 

schoolfotograaf is die dag ook aanwezig. Tussen 8.30 en 10.00 maakt hij individuele foto’s en groepsfoto’s. 

Vanaf 12.00 uur is hij beschikbaar voor het maken van foto’s van broertjes en zusjes ( ook de jongere broertjes 

en zusjes mogen dan naar school mee komen). Hij maakt de foto’s in het overblijflokaal. Ouders die hiervan 

gebruik willen maken, mogen daar naar toe gaan om 12.00 uur. 

Eindrapport: Op vrijdag 25 juni ontvangen alle leerlingen hun eindrapport. Graag inleveren op school als het 

rapport nu nog thuis ligt! Om maandag 29 juni en dinsdag 30 juni vinden de 10-minutengesprekken voor alle 

ouders plaats !                                                                                                                                                                            

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

Hulpouders: bedankt!! Donderdag 2 juli 11.30-12.00uur: Alle ouders die een bijdrage hebben geleverd aan 

de school, als leesouder, oc- of  mr-lid, begeleider bij een sportteam, verzorgen van de vitrine of het versieren 

van de school, het opruimen van de gymtoestellen van de kleuters, enz. worden van harte uitgenodigd op de 

koffie/thee met wat lekkers op donderdag 2 juli om 11.30 uur.   Vanaf 9.30 uur willen we op die dag nog wat 

kasten/kluisjes/de  keuken/enz  schoonmaken. Graag hulp hierbij met emmer en sopdoek en   een lach!                                                                                 

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

Schoolkamp groep 7/8: Ondanks de kou van de eerste nacht hebben de leerlingen van groep 7/8 een geweldig 

schoolkamp in ’t Wilgje in Buren gehad. Met speciale dank aan de ouders die meegegaan zijn: Truus en 

Bertina. 

 
Uitwisseling Polen:  Van donderdag 21 mei t/m maandag 25 mei zijn 15 leerlingen en 10 
begeleiders met veel plezier op reis geweest naar Sarbinowo in Polen. 
Speciaal aan deze reis was dat we onze eigen tolk David bij ons hadden. 

Alle leerlingen en begeleiders sliepen in gastgezinnen. 

We hebben een leuk programma doorlopen met o.a. het 

bakken van Poolse specialiteiten en een bezoek aan 

Wroclaw. 

Deze uitwisseling vond voor de 22e keer plaats. 

 

 

 

 

Met vriendelijke groet, namens het team,  

Gerrie Amperse 

 


