
 

Nieuwsbrief maart 2016 
Schooljaar 2015-2016 

pv= personeelsvergadering MR= medezeggenschapsraad OC= oudercommissie                                           
SLO = schoolleidersoverleg         IA= Intern Adviseur    BB = BasisBuren                                                          
Beste ouders,  De lentemaand begint bijna! Deze maand hebben we volop activiteiten gepland staan. Van harte 
welkom en maak alstublieft in de buurt reclame voor onze open dagen (woensdag 23 maart en vrijdag 15 april)!                                                                                                                                                   

Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag 

29 

1e vergadering 
leerlingenraad 

15.30 uur uitleg 
ouders gr 3/4 

voor pilot 
klasbord 

Deze week geen 
fruitlevering! 

1 

SLO 

1e Ned.les aan 
Poolse bewoners 

van Buren 

2 

Datamuur bespreking  

3 

Gastles Wandelen voor 
Water voor gr 7/8 

16.00 uur 
Teamworkshop mbt 
aanvankelijk lezen 

4 

Studiemorgen 
KWTG voor 1 

leekracht 

5 6 

7 

8 

Verjaardagsfeest 
juf Nienke 

9 10 

11 

Meenttheater 

Groep3/4 

12 

NLdoet 

De Meent 
doet mee!! 

 

13 

14 

15 

SLO 

16 17 

18 

Landelijke 
Pannenkoekendag 

voor opa’s en 
oma’s groep 8 

19 20 

21 

22 

GMR 

23 

Wandelen voor Water      
groep 7/8 

Open ochtend

 

9.00-11.00 uur 
“Lenteproject” 

24 

Lentefeest – 
continurooster   tot 

14.15 uur 

 

25 

Leerlingen vrij – 
team studiedag 

BasisBuren 

26 

27 

1e Paasdag 

28 

2e Paasdag vrij 

29 

MR 17.30 uur 

30 

31 

GGD 

1 2 3 



 

Verjaardagen in maart: GEFELICITEERD EN EEN FIJNE DAG!! 
 

 
15 Luna van Dee  gr 6  
18 Maud Verkerk  gr 5  
27 Joran van Roekel  gr 8  
 
Leerlingenraad:In de groepen 4 t/m 8 zijn verkiezingen geweest. De volgende leerlingen zijn voor dit schooljaar 
gekozen: 

AnneFleur uit groep 5 was op 19 februrari niet aanwezig, zij zit 
namens groep 5 in de leerlingenraad. Hieronder stellen deze vier zich aan jullie voor: 

Ik heet Bram ik zit in groep 4 ik ben gekozen omdat ik goed kan praten en ik had 9 stemmen er wouwen  5 
kinderen in de leerlingerat dus het was moeilijk om het te worden. Mijn ideeën:     Een uitvinders huis voor alle 
kinderen!!                                                                                                                                                                                   
Ik ben Silvey ik zit in groep 6 .  ik ben gekozen omdat ik veel ideeën heb. Ik had 5 stemmen .             Mijn idee : 
een schoolkrant met leuke spelletjes voor groep 1 tot 8 en met nieuws over die maand .                                         
Ik heet Wesley , ik ben gekozen omdat ik een eigen mening heb.                                                                                           
En als kinderen iets aan willen passen aan mijn mening  mogen ze dat vooral doen.                                                
Ik vind het ook leuk om in de leerlingenraad te zitten om met alle kinderen en leraren er een leuk en gezellig 
schooljaar van te maken.                                                                                                                                                             
Het mooie is dat iedereen die in de leerlingenraad mag zeggen wat hij of zij van de school vindt.                      
Iedereen mag zoveel ideeën uiten als hij of zij dat zelf wil. 
Ik heet Noa en ik zit in groep 8. Ik wilde graag in de leerlingenraad om mee te kunnen praten over belangrijke 

dingen zoals  het organiseren van een leuk zomerfeest. Ook lijkt het me leuk om eens mee te kijken wat er 

allemaal op een school gebeurt.                                                                                                                    

Ouderklankbordgroep: We hebben op 16 februari vooral gesproken over PR voor onze school. Er zijn een 

aantal lijnen uitgezet. We willen ook op woensdag 23 maart en op vrijdag 15 april open ochtenden houden van 

9.00-11.00 uur. Zegt het voort!! Er worden op dit moment ook leuke flyers ontworpen. 

Crea-OntdekLAB: We zijn kasten aan het ‘verzamelen’, en de ideeën borrelen op. Het is ook de bedoeling dat 
er in dit lokaal een creatief aanbod komt. In maart komt er een brief of er kinderen belangstelling hebben om na 
schooltijd (tegen een kleine vergoeding) te knutselen.  
: NL doet / Opknapteam: We zijn aangemeld als school voor de NL doet -klussendag en ontvangen € 400,- om 
te besteden aan schoolpleinverf, enz. We willen graag op zaterdag 12 maart van 8.30-12.00 uur op het 
schoolplein aan de slag, eventueel gecombineerd met het opruimen/kasten plaatsen van het OntdekLAB in de 
school. We nodigen jullie als ouders uit om (een gedeelte van) de ochtend mee te komen helpen. Aanmelden 
kan bij Rick Uding, Evelien van Eck of bij Gerrie Amperse. Zie brief in bijlage. 
Meenttheater: De leerlingen van groep 3/4 verzorgen op vrijdag 11 maart een voorstelling voor de ouders van 
deze groep. 
 

Landelijke pannenkoekendag: Op vrijdag 18 maart zijn opa’s en oma’s van de leerlingen uit groep 
8 van harte welkom op onze school. Vanaf 12.00 uur is ons restaurant geopend en wordt u welkom geheten 
door de leerlingen met een kopje koffie of thee.. Van 12.30-13.00 uur kunt u genieten van een (heerlijke) 
pannenkoek én de gezelligheid. Ook oudere buurmannen/buurvrouwen (70+)van deze leerlingen mogen 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjm3vqry4PLAhWGgg8KHcKzCNAQjRwIBw&url=http://www.pannenkoekdag.nl/&psig=AFQjCNHhU6bhk50foYh3FpPPoIi9hQOq5w&ust=1455963096304231


 

worden uitgenodigd. Onderaan de nieuwsbrief vinden jullie een strookje om op te geven hoeveel personen we 
kunnen verwachten. 

Lentefeest donderdag 24 maart: Nadere informatie volgt van de commissie. We hebben een 

continurooster tot 14.15 uur: alle kinderen eten dus op school!(bord, beker en bestek meegeven aub.)                           

Speciale gymlessen: Maandag 29 februari 2016  

Floorball/Indoor hockey 

- 13.15 – 14.15 uur (groep 2/3) 

- 14.15 – 15.15 uur (groep 4/5/6) 

Dinsdag 1 maart 2016  

Floorball/Indoor hockey 

- 13.15 – 14.15 uur (groep 1/2) 

- 14.15 – 15.15 uur (groep 7/8) 

Naschoolse lessen Floorball/Indoor hockey 

- donderdag 3 maart 2016 van 15.30 – 16.30 uur gymzaal Lienden  

- donderdag 10 maart 2016 van 15.30 – 16.30 uur gymzaal Lienden  

- donderdag 17 maart 2016 van 15.30 – 16.30 uur gymzaal Lienden                                                                                   

Nederlandse les aan Poolse bewoners: De samenwerking met het ROC en de gemeente Buren krijgt weer een 

vervolg. Wat fijn dat er weer zoveel bewoners van Buren aan mee willen doen!                                                         

Artikel van directeur bestuurder de heer Mark van der Pol: Enige tijd geleden hebben we u geïnformeerd 

over het proces rond goed onderwijs in de gemeente Buren en Kapel Avezaath in relatie tot de terugloop van 

leerlingen en de schoolgrootte.                                                                                                                                          

Wij hebben toen aangegeven dat we in februari met een nieuwe notitie zouden komen, waarin we specifiek in 

zouden gaan op onze situatie. Door verschillende ontwikkelingen laat deze notitie iets langer op zich wachten; 

hij zal hoogstwaarschijnlijk in de loop van maart gereed zijn. We zijn op verschillende scholen, met de 

schoolteams en de medezeggenschapsraden in gesprek over het proces. Mogelijkheden en kansen worden 

verkend, samenwerking met onder andere opvangorganisatie wordt onderzocht. Ook wordt bekeken waar de 

bedreigingen liggen, wat we niet willen en waar de grenzen liggen. Goede, open, kritische en constructieve 

gesprekken. Op de achtergrond wordt er hard gewerkt aan de contextanalyse. Zo is er onlangs een analyse 

gemaakt van de in- en uitstroom van leerlingen, wordt de leerlingprognose her berekend, zijn er gesprekken 

met de gemeente ten aanzien van het accommodatiebeleid en houden we de signalen vanuit het ministerie en 

de PO-raad ten aanzien van de berekening van de opheffingsnormering en -systemantiek in de gaten.In de 

periode tot aan de zomer zullen we dan, in samenspraak met de scholen, de MR-en, de GMR, de Raad van 

Toezicht, de gemeenten en andere betrokken verschillende scenario’s gaan uitwerken.  

Voor onze school betekent dit dat onze medezeggenschapsraad contact wil zoeken met de raden van Ingen en 

Lienden om te onderzoeken hoe beide scholen omgaan met “krimpsenario’s”. Daarnaast is Gerrie Amperse, 

als schoolleider in gesprek met de gemeente om te kijken waarmee onze school zich open kan stellen voor 

maatschappelijke doeleinden.                                                                                                                                                      

Met vriendelijke groet, mede namens het team, en een fijne voorjaarsvakantie, Gerrie Amperse 

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

Op vrijdag 18 maart komen de volgende personen graag een pannenkoek eten op  De Meent  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………       

Zij zijn uitgenodigd door: ………………………………………. 


