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Beste ouders,                                                                                                                                    
Afgelopen week hebben jullie allemaal een gele infobrief gekregen met betrekking tot de komende 
afwezigheid van meester Peter. De vervanging op school is nu rond. Juf Marieke Dikhoff komt op 
woensdag, donderdag en vrijdag vanaf 15 maart in groep 1/2. Zij zal op dinsdag 7 maart een ochtend 
meedraaien in de groep. We waarderen het dat juf Karin groep 7 en 8 voor deze komende maanden 
wil begeleiden. We wensen meester Peter sterkte voor de operatie en een spoedig herstel. 

1. Nieuwe leerlingen 

2. Kwaliteitszorg  

3. Naschoolse activiteiten 

4. NL Doet 

5. Jarige juffen/meester dag 

6. Ouderklankbordgroep 

7. Landelijke Pannenkoekdag 

8. Wandelen voor water 

9. Studiedagen juf Gerrie 

         Verjaardagen maart 
 
 
2 Ferre de Kruijff (2012)  g 1  
15 Luna van Dee (2006)  gr 7  
18 Maud Verkerk (2007)  g 6  

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

 
 

1. Nieuwe leerlingen:  Susa de Wilde is gestart met oefenen in groep 1. Na de vakantie begint ook 
Jayden Hein met oefenen. Van harte welkom allebei! 

2.Kwaliteitszorg:  Op woensdag 22 februari hebben we met het hele team de resultaten van de cito 
middenmeting besproken. In maart doen we dat ook met alle directeuren en intern begeleiders van 
BasisBuren. Daarna hebben we ook een MR vergadering waarin we onze analyses zullen delen met 
de ouders van de MR. 

Programma BOUW: we starten in april  met een oefenprogramma voor technisch lezen, wat ingezet 
kan worden voor leerlingen vanaf (midden) groep 2 ( het oefenen van de letters). Juf Natasja zal er 
een training voor gaan volgen. 

Dit schooljaar zijn we gestart met het aanleren van het losse handschrift aan alle leerlingen. De 
leerlingen van de bovenbouw mochten kiezen (indien zij een goed leesbaar handschrift hadden) of ze 
aan elkaar of los gingen schrijven. We gaan de komende tijd weer even de puntjes op de i zetten met 
name met bepaalde letters zoals de b, de d en de u. 

3. Naschoolse activiteiten: We zijn blij dat we kunnen melden dat er voor het knutselen en koken 
ieder circa 12 aanmeldingen zijn, voor Scratch zijn er 7. We hebben een oven gekocht en hopen dat 
alle leerlingen veel plezier hebben tijdens de activiteiten. 

4. NL Doet: Samen met enkele ouders van het klusteam hebben we klussen verzameld die op 
zaterdag 11 maart tussen 8.30 en 12.00 uur gedaan kunnen worden. We krijgen waarschijnlijk 
uitbreiding van kantoorpersoneel van de RABObank die zich maatschappelijk willen inzetten op deze 



 

dag. Als het weer het toelaat, kan er ook in de tuin gewerkt worden. Daarnaast kunnen er ramen 
gezeemd worden, rekken vastgezet worden (buiten en binnen). Er komt een poster te hangen op 
maandag 6 maart waarop je je kunt inschrijven. Spontaan komen mag ook: neem afhankelijk van je 
voorkeur een emmer/raamwisser, schrobborstel, boormachine, of hogedrukspuit  mee. Als er iemand 
de beschikking heeft over een houtversnipperaar zouden we die kunnen gebruiken voor ons nieuwe 
bospad. 

5. Jarige juffen/meester dag: De leerlingenraad heeft het programma voorbereid. Hieronder staat 
hun uitnodiging: 

Hallo allemaal, 

We vieren de verjaardag van de juffen en  de meester in een keer. Dat dat wordt feest. 

De datum is 22 maart. Je mag natuurlijk verkleed zijn. 

De dag is er ook een “bad- hair – day”   , dat houdt in dat je haren raar mogen 
zitten. 

Je mag natuurlijk ook een tekening of wat anders aan de juffen of de meester geven. 

De leerlingenraad. 

 

Opmerking juf Gerrie: Omdat de meester op 22 maart niet aanwezig is, zullen we wat anders voor 
hem verzinnen. 

6. Ouderklankbordgroep 7 maart:  Welkom om 19.30 uur! 

7. Landelijke Pannenkoekdag: De leerlingen van groep 8 mogen alvast hun opa’s en oma’s of 
oudere buurvrouw of buurman uitnodigen om op vrijdag 24 maart om 11.30 uur een pannenkoek te 
komen eten op school. De échte uitnodiging krijgen jullie in de week na de vakantie. We zoeken nog 
vaders of moeders die vanaf 10.30 uur willen komen assisteren bij het beslag maken, het bakken en 
het inrichten van het restaurant. Opgeven bij juf Gerrie. 

8. Wandelen voor water: De leerlingen van groep 7 en 8 gaan op woensdag 15 maart met 6 liter 
water in een rugzak 6 km wandelen. Dit is een sponsorloop waarbij ze geld inzamelen voor 
leeftijdsgenootjes in ontwikkelingslanden ( een actie van Amref-flying doctors). Dit jaar is het geld 
bestemd voor het water- en sanitatieprogramma in Ethiopïe. 

9. Studiedagen juf Gerrie: Dit schooljaar ben ik bezig met twee trajecten. Het ene traject was een 
assessment voor mijn registratie als schoolleider. Daarvoor heb ik het certificaat afgelopen week 
ontvangen! Het tweede is een studie Action Learning: 7 vrijdagen bij de Algemene Vereniging 
Schoolleiders in Utrecht mbt tot het “leren van binnenuit”. Wat hebben wij als leerkrachten, maar ook 
de leerlingen, nodig om zelf tot ontwikkeling te komen? Zeer interessant én praktisch. 

 

Een fijne vakantie allemaal en tot ziens op maandag 6 maart. 

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

 

 


