
 

Nieuwsbrief juni/juli 2016 
Schooljaar 2015-2016 

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

Beste ouders, 

Tijdens de ouderavond op 21 april is aangegeven dat de definitieve groepsindeling voor schooljaar 
2016/2017 eind mei bekend gemaakt zal worden. De eerder gecommuniceerde indeling is 
heroverwogen door recente ontwikkelingen. De definitieve groepsindeling voor komend schooljaar 
is: 1-2 combinatie                                                                                                                                                    
3-4-5 combinatie                                                                                                                                                                                       
6-7-8 combinatie 

Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag 

30 

31 

SLO 

1 2 3 4 5 

6 

Inloopochtend  8.30-
9.00 uur 

7 

SLO 

8 

Studiemiddag 
SNAPPET 

9 

Werkgroep W&T 
15.30 uur 

10 

Eindmanifestatie 
Techniekwedstrijd 

voor gr 7/8 

11 12 

13 

14 

Ouderklankbord 
19.30-21.00 uur 

15 16 17 18 

19 

Vaderdag  

20 

GGD-schoolarts en 
schoolverpleegkundige 

21 22 

23 

Studiedag – 
leerlingen vrij 

Italiaans buffet voor 
ouders en team 

24 

2e rapport 

25 26 

27 

10 minuten 
gesprekken 

28 

SLO 

10 minuten 
gesprekken 

29 

30 

Zomerfeest – 
continurooster tot 

14.15 uur 

schoonmaakavond 

1 2 3 

4 5 

6 

Schoolreis            
gr 1 t/m 6 

Musical en 
Afscheidsavond 

groep 8 

7 

Laatste schooldag – 
continurooster tot 

14.15 uur 

Afscheid                     
juf Marijke Braakman 

8 

Leerlingen vrij 

School opruimen 

9 10 



 

 
In het formatieplan komt een onderwijsassistent beschikbaar om de leerkrachten te ondersteunen.  
De Meent gaat met de tijd mee: Naast de lessen in de basisgroepen zullen we op de middagen vooral  
groepsoverstijgend samenwerken. Dat houdt in dat groep 3 zal aansluiten bij groep 1-2 en voor de 
groepen 4 t/m 8 rondom een wereldoriëntatie-thema gewerkt zal worden, waar ook 
expressievakken, muziek en Engels onderdeel van uitmaken. We oriënteren ons op dit moment naar 
de meest passende methode.  

We steken hier tijd en energie in en zullen dat blijven doen. We hebben er zin in én ook alle 
vertrouwen dat de kwaliteit van het onderwijs goed geborgd zal zijn. 

 

Verjaardagen: GEFELICITEERD EN EEN FIJNE DAG!! 
 

 
JUNI    Groep 
10 Fleur Korthof  gr 2  
13 Artur Paszek  gr 4  
19 Jaimy Versteegt  gr 8  
25 Gijs Tapper   gr 5  
JULI     Groep 
6 Kaylee Peterse  gr 5  
10 meester Peter 
11 Lucas Bakker   gr 1  
12 Madelief van Breukelen  gr 6  
12 Isa Helsdingen   gr 2  
13 Robin Gresnigt   gr 1  
17 Nienke Kooistra   gr 7  
AUGUSTUS Groep 
2 Isabel Greijer    gr 6  
10 Silvey Wolf    gr 6  
14 Alex Zaaijer    gr 4  

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

Laatste schoolweek en schoolreis: Er komt nog aparte informatie over de laatste twee weken. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Opknapteam:  

Besteding Sponsorgeld: We hebben inmiddels van het gesponsorde bedrag geld besteed aan: hout voor 
evenwichtsbalken, betonverf, bordjes en palen Welkom en Tot Ziens. Omdat we het geld van NL Doet en het 

geld van het tuinonderhoud van de stichting ook hebben gebruikt hebben we nog € 1100,- in de pot! 

We hebben nog wat klussen te doen (doelen op het plein van school vastzetten, doelpalen schuren en 
schilderen, houten speeltoestellen schoonboenen, betonnen bankjes schoonspuiten en verven en plaatsen… 

Mensen die op een mooie ochtend denken, ik heb wel een paar uur tijd…..hartelijk welkom! 
Er zijn erg veel spullen/papier opgehaald bij een school in Culemborg die dicht gaat. Ouders, hartelijk bedankt 

voor het sjouwen en rijden!! 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Uitslag eind Cito van groep 8: We zijn erg trots op onze Eind cito score van groep 8. We zitten met onze 

gemiddelde score van 536,75 heel goed!  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Kwaliteitszorg: We starten komende week met de eind citotoetsen voor de groepen 1 t/m 7. We wensen alle 
leerlingen weer veel succes. Als ouders kunnen jullie via het ouderportaal van ParnasSys de resultaten volgen 

zodra ze ingevoerd zijn. 

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

Knutselen op De Meent: Er doen 9 leerlingen mee. De eerste keer zijn ze aan het figuurzagen 

geweest.(zie foto website) Zijn er nog kinderen die ook graag meedoen: komende dinsdag 31 mei om 15.15 
uur kun je je nog aanmelden bij Bettina en Renate.(€ 2,- per keer) 

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



 

Ouderklankbordgroep: We hebben veel gedaan dit schooljaar en veel besproken. We willen het schooljaar 

ook met deze meedenk-ouders nog afsluiten (en volgend schooljaar graag weer verder!) op dinsdag 14 juni om 

19.30 uur.                                                                                                                                                  

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

Avondvierdaagse Lienden:                                                                                                                   

Wederom een leuk ouderinitiatief: meelopen met de Avondvierdaagse in Lienden. De kinderen lopen mee onder 

verantwoording van eigen ouders ( of met een afspraak met andere ouders) 

Locatie: Amicitiagebouw Lienden 

Adres: Papestraat 4 4033ED Lienden : Maandag 18.00 uur daar verzamelen en inschrijven. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Oudercommissie: De oc heeft een eigen emal. Voor vragen rondom activiteiten of het aanbieden van hulp of 

materialen kun je ze altijd mailen. OC.De.Meent@basisburen.nl  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Zwerfboeken: Alle leerlingen mogen voor de vakantie twee boeken mee naar huis nemen. 

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

Italiaans buffet: Aanstaande maandag brengt jullie kind een verrassende uitnodiging mee: graag aanmelden 

via de mail bij Gerrie: gerrie.amperse@basisburen.nl  

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

Ook in de zomervakantie is lezen leuk! Download vanaf 1 juni gratis een grote selectie kinder e-books via de 

Vakantiebieb-app van de Bibliotheek via www.vakantiebieb.nl ( ook leuke boeken voor volwassenen!) 

Met vriendelijke groet, mede  namens het team, Gerrie Amperse 
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