
 

Nieuwsbrief mei 2015 
Schooljaar 2014-2015 

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

Beste ouders, onze school krijgt de grote schoonmaak in de meivakantie. Dat betekent dat alle 
lokalen en ‘t Knooppunt uit- en ingeruimd moeten worden. We verwachten de leerlingen daarom op 
maandag 18 mei pas om 13.15 uur op school. Als dit problemen oplevert met de opvang, kunnen de 
leerlingen gewoon naar school komen, want de leerkrachten zijn aanwezig. Wil je dit even mailen aan 
de leerkracht dan weten we hoeveel leerlingen er om 8.30 uur zijn. 

Verjaardagen mei: GEFELICITEERD EN EEN FIJNE DAG! 

03-05 Daphne Folmer    gr 8 
07-05 Bibi Kwint   gr  8  
15-05 Bastiaan van den Berg   gr 5  

Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag 

    

1 

12.00 uur start 
meivakantie 

2 3 

4 

Dodenherdenking 

5 

Bevrijdingsdag  

6 7 8 9 10 

11 12 13 

14 

Hemelvaartsdag  

15 

16 

Rommelmarkt in 
Ommeren 

17 

18 

Weer naar school: 

Ochtend vrij !! 

Juf Gerrie deze 
week op school 

13.15-14.15 uur   
Les van de politie 
aan gr 7/8 over 

cyberpesten 

19 

SLO 

GMR 

20 

pv 

21 

Bezoek Polen : vertrek 
om 6.00 uur vanaf 

schoolplein. 

22 

Bezoek Polen 

23 

Bezoek Polen 

24 

Bezoek Polen  

1e Pinksterdag 

25 

2e Pinksterdag 

Alle leerlingen vrij 

Polengroep              
’s avonds weer thuis 

26 

17.15 uur MR 

27 28 29 30 31 



 

18-05 Kaylee van Meerten   gr 1  
19-05 Sophie van Eck    gr 1  
23-05 Elijah Schuurman   gr 1  

Bedankje: Namens de familie van Alicia hartelijk dank voor alle medeleven vanuit onze school getoond. 

Schenking: Van de stichting Second Life heeft de school een schenking gekregen van € 350,- !! Hier zijn we 
heel blij mee. We hebben afgesproken dat we dit bedrag leggen bij een impuls aan ons muziekonderwijs. De 
bluetooth muziekinstallatie is aangeschaft. ( mede door het bedrag van de kerstmarkt van de oudercommissie). 
We zullen de leerlingen een aanbod brengen van muziek/dans in het najaar. 

Terugblik activiteiten: Mede door de hulp van ouders zijn het Lentefeest en de Koningsspelen weer een 

succes geworden. Tijdens de Koningsspelen hadden we het geluk van prachtig weer!. 

Het zingen voor circa 45 ouderen in Ommeren was een groot succes! Iedereen heeft ervan genoten. Voor 
herhaling vatbaar dus. Ouders bedankt voor het brengen en halen! 

Groep 7/8 is vandaag (30 april) nog op kamp. De leerkrachten hebben de vossenjacht en de bonte avond op 
woensdagavond bijgewoond en we waren verrast door de leuke optredens! Complimenten! 

Zwerfboeken:  Stichting Lezen in Lienden heeft een heleboel nieuwe boeken als ‘zwerfboeken’ aan school 
geschonken. Alle leerlingen hebben uitleg gehad: ze mogen een boek lenen en het doorgeven aan iemand 
anders ( ook buiten de school) of terugzetten in de kast. De bedoeling is dat leerlingen zelf ook oude/gelezen 
boeken van thuis in de zwerfboekenkast in ’t Knooppunt zetten zodat die door andere leerlingen gelezen 
kunnen worden. Ze mogen er zelf een sticker opplakken en het boek in de kast zetten. 

Polenreis: Op donderdagmorgen 21 mei vertrekken we met 15 leerlingen in 5 auto’s met 10 volwassenen naar 
Sarbinowo / Poniec in Polen om aan onze  5-daagse reis te beginnen. We hebben er heel veel zin in. Juf Karin 
en juf Gerrie gaan mee. Groep 3/4 zal op donderdag en vrijdag juf Deborah als invalster krijgen. 

Alle leerlingen die op de bonte avond opgetreden hebben, neem deze muziek ook mee naar Polen, want daar 
verwachten ze ook wat van ons! 

Vitrine:  Onze vitrine in ’t Knooppunt is elke keer een ‘plaatje’. Quirine, de moeder van Florian, weet van elk 
thema iets moois te maken. Voor volgend schooljaar is de vraag of er soms ouders/grootouders/leerlingen zijn 
die het ook leuk vinden om een keer de vitrine te vullen. Het kan rondom een thema zijn zoals herfst, 
kinderboeken, sint of kerst of gewoon met een eigen thema of verzameling… We horen het graag! 

Terugkoppeling actiepunten van de posters:  

- Het crea-blok op donderdagmiddag is zo’n groot succes dat de termijn verlengd is. Een paar weken 
intensief werken aan een handenarbeid/handwerken opdracht levert bij de leerlingen veel werkplezier 
op! 

- De vlaggenmast is gerepareerd en geverfd door de gemeente. 

Schoolfotograaf: De schoolfotograaf komt op woensdag 3 juni. Vanaf 12.00 uur kunnen broertjes en zusjes 

samen op de foto. 

Ik wens jullie allemaal, mede namens het team, een hele fijne vakantie en tot ziens op 18 mei! 

Met vriendelijke groet, Gerrie Amperse 

 

 

 

 


