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

Beste ouders,                                                                                                                                               
een nieuwsbrief mbt de laatste periode van dit schooljaar. De vakantie heeft iedereen goed gedaan 
en we zijn gestart met de eindcito’s voor de leerlingen van groep 3 t/m 7. De kleuters hebben ze al 
gemaakt. De leerkrachten zullen zelf nog communiceren via de klasbordapp mbt eventuele 
schoonmaakwerkzaamheden in het klaslokaal en de kluisjes.                                                                                                                                   
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In deze nieuwsbrief:                                                                                                                                                                
1. Ouderklankbord   5. Formatie 2017-2018                                                                                    
2. Leerlingenwissel    6. Baby’s geboren                                                                                      
3. Eindcito groep 8             7. Lege flessen actie                                                                                                     
4. Nieuwe leerlingen   8. Vakantiebieb-app         9. Jubileumfeest en ouderbuffet                                                                           

           Verjaardagen:  juni/juli    
 
 
JUNI Groep 
10 Fleur Korthof (2010)   gr 3  
15 Iwan Zwanikken (2011)   gr 2  
17 Julian Mac Lennan (2012)   gr 1  
25 Gijs Tapper (2007)    gr 6  
JULI Groep 
6   Kaylee Peterse (2006)   gr 6  
11 Lucas Bakker (2011)   gr 2  
12 Isa Helsdingen (2010)   gr 3  
13 Robin Gresnigt (2011)   gr 2  
17 Nienke Kooistra (2004)   gr 8  
29 Hannah van der Kamp (2012)  gr 1  

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

1. Verslag ouderklankbord 3 mei: 
We hadden een aantal afmeldingen en natuurlijk hoopten we op een grotere opkomst na de 
ouderenquete en de uitnodiging in de nieuwsbrief. We hebben een goed gesprek gehad over de 
volgende onderwerpen: 
-rapportbesprekingen. Tips: tussen broertjes en zusjes 10 minuten extra inplannen. De start- en 
slotvraag is belangrijk zodat alles gezegd en gevraagd kan worden. 
Vraag vanuit het team: vanaf groep 3 eventueel leerlingen er bij aanwezig werd verschillend op 
gereageerd. Een mooie vraag om op een algemene ouderavond te bespreken. 
-naschoolse opvang: We hebben een leuk aanbod aan naschoolse activiteiten. Een vraag vanuit de 
ouders is of er bijv op dinsdag en donderdag altijd naschoolse opvang kan zijn. We hebben 
afgesproken dat we deze vraag na de zomervakantie gaan onderzoeken. 
-jaarkalender: vanuit de oc de vraag of we samen met de oc de jaarkalender al voor de 
zomervakantie kunnen bekijken. 
-nieuwsbrieven en klasbord: werkte volgens de aanwezige ouders tot tevredenheid 
-gezonde pauzehap: we hebben besproken wat er allemaal mogelijk is op maandag en vrijdag. Ook 
toen juf Patricia er nog was, was chocolade of koeken met snoep erop niet toegestaan als pauzahap. 
Voor de kinderen met grote trek blijft het advies een goed ontbijt en eventueel een extra appel in het 
kluisje. 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                 
2.Leerlingen wissel: De ouders van Casper (gr 4) en Isabel en Madelief (gr 7) hebben besloten dat 
zij na onze meivakantie naar de PWA in Echteld gaan. Wij wensen hen veel succes en plezier op de 
nieuwe school. Bram (gr 5) is begonnen op de Prins Clausschool in Tiel en zijn zusje Anne (gr 2) zal 
daar binnenkort ook gaan starten. Ook hen wensen we succes toe. 

We wensen ieder kind een fijne en juiste plek toe en we vinden het erg jammer dat dat niet op onze 
school blijkt te zijn.                                                                                                                                         
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

3. Eindcito groep 8: We zijn erg trots op de resultaten van onze leerlingen uit groep 8. Wederom 
hebben wij een hele goede gemiddelde eindscore, nl 535,6.  Bij 4 leerlingen is zelfs het advies 
omhoog bijgesteld! Super gedaan en ook complimenten aan meester Peter, juf José en juf Karin!       
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4.Nieuwe leerlingen: Kim Gresnigt ( zusje van Robin) is gestart met oefenen in groep 1, zij wordt 20 
junii 4 jaar. Jesse van Seijda begint binnenkort ook met oefenen omdat hij na de zomervakantie 4 jaar 
wordt.                                                                                                                                                        
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 



 

5. Formatie schooljaar 2017-2018: Dinsdag 6 juni wordt binnen alle scholen van l BasisBuren de 
formatie en groepsindeling bekend gemaakt 

6. Baby’s geboren:In het gezin MacLennan (Floris en Julian) is Rozemarijn geboren en Anton 
Leertouwer heeft ook een zusje gekregen, Vivian. We wensen beide gezinnen veel geluk en 
gezondheid toe met hun kinderen. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
7.Lege flessen actie: Dank jullie wel voor het inleveren van 220 flessen! Het bedrag van € 55,- wordt 
besteed voor een leuke traktatie tijdens het jubiluemfeest. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
8.Vakantiebieb-app: Lezen in de vakantie met de VakantieBieb-app Kinderen die gedurende de 
zomervakantie weinig lezen, vallen al snel 1 à 2 AVI-niveaus terug in hun leesontwikkeling. Uit 
onderzoek blijkt dat doorlezen tijdens de vakantie deze terugval tegengaat. De VakantieBieb-app is 
vanaf 1 juni 2017 weer beschikbaar. De app kan al ruim voor de zomervakantie worden gedownload, 
zodat de keuze van ebooks tijdens de les besproken kan worden. Vanaf 1 juni zijn op 
www.vakantiebieb.nl een instructiefilmpje en een interactieve challenge beschikbaar. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
9.JubileumFEEST donderdag 22 juni icm “jarige meester- en juffendag”: 

Feestelijk programma waarbij alle leerlingen verkleed mogen komen met glitter en glamour.           
Doe iets speciaals met je haar voor de Bad/Special Hair Day (idee van Noëmey)! 
Programma: 
8.30 u    zingen voor de juffen en meester op het plein 
8.35-8.50 u   in de eigen groep (als de kinderen het leuk vinden kunnen ze iets geven aan de  
   leerkracht (bijv een tekening), groep 5 en 6 is bij  juf Karlijn) 
8.50-9.50 u  spelletjes in de klassen – leerlingenraad organiseert dit 
9.50-10.00 u  pauze met traktatie van de leerkrachten 
10.00- 13.00 u verrassingsprogramma met een feestelijke lunch 
13.15-13.45 u  voorstelling voor alle belangstellenden 
13.45 u  terug naar de klas 
14.00 u  einde jubileumFEEST  
 
Ouderbuffet: Net zoals vorig schooljaar worden alle ouders van harte uitgenodigd voor een buffet. 
Samen napraten over het afgelopen schooljaar onder het genot van een hapje en een drankje. Graag 
opgeven dmv het strookje op het formulier wat op donderdag 2 juni mee naar huis komt. Op deze 
avond nemen we ook afscheid van Bettina van Seyda, Gonda Reijmers en Sabine van Dee, als 
oudercommissieleden. We zullen hun inzet en ideeën gaan missen volgend schooljaar en willen ze 
dan ook heel hartelijk bedanken!!  
 

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

 


