
 

Nieuwsbrief mei 2016 
Schooljaar 2015-2016 

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

Beste ouders, 

Toch nog even een nieuwsbrief van mei voor het complete overzicht! 

  

Verjaardagen in mei: GEFELICITEERD EN EEN FIJNE DAG!! 
 

 
In MEI  

15 Bastiaan van den Berg  gr6  

18 Kaylee van Meerten   gr2  
23 Elijah Schuurman   gr2  

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

Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag 

2 

vakantie 

3 4 

5 

Bevrijdingsdag    
Hemelvaartsdag 

6 

7 

Rommelmarkt 
Ommeren 

8 

Moederdag   

9 

vakantie 

10 11 12 13 14 

15 

1e Pinksterdag 

16 

2e Pinksterdag – 
leerlingen vrij 

17 

Weer naar school 

18 

Schoolvoetbal     
gr 7/8 

Meester Peter 
studiemiddag 

techniek 

19 

 

20 21 22 

23 

24 

SLO 

MR 17.30 uur 

25 

Verjaardagsfeest 
juf Linda 

Gastles Defensie 
in gr 7/8 

26 

Studiemiddag 
techniek juf Gerrie 

27 28 29 

30 

Avondvierdaagse in 
Lienden 

 

31 1 2 3 4 5 



 

Leerlingenraad: De leerlingenraad heeft samen met juf Marijke Roelofsen een leuk programma voor de 

Koningsspelen opgesteld. Mede door de hulp van ouders en leerkrachten (en het weer) is het een geslaagde 
ochtend geworden. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Crea-TechLAB:  Er zijn heel veel namen ingeleverd, geweldig. We waren als team unaniem van mening dat de 
volgende naam veel ruimte biedt voor creatieve kinderen op allerlei gebied: 

 

Willie Wortels Uitvinderij   
 
Kevin en Joran uit groep 8 hebben deze naam bedacht; zij krijgen nog een leuke 
rol bij de opening! 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Uitslag eind Cito van groep 8: De uitslag komt digitaal online in de meivakantie. We hebben met alle 

scholen van BasisBuren afgesproken dat we deze uitslag op dinsdag 17  mei meegeven aan de leerlingen. De 
papieren rapportage komt de week erna. 

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

Kwaliteitszorg: Om goed opbrengstgericht te werken, stellen de leerkrachten per leerling doelen op voor de 
vakken rekenen, spelling en begrijpend lezen. Voorafgaand aan de eind citotoetsen ( vanaf eind mei) doen de 

leerkrachten voorspellingen over de resultaten, gebaseerd op de methodetoetsen en hun observaties tijdens de 
instructies. Tijdens de (functionerings)gesprekken van de schoolleider met de leerkrachten én tijdens de 

bespreking van de datamuur ( alle opbrengsten van de toetsen op school-, groeps- en leerlingniveau worden 
deze doelen en voorspellingen getoetst en bevraagd. 

Waarschijnlijk gaan we deze keer de opbrengsten ook bespreken samen met een andere school. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Vertrek leerlingen: De ouders van Britt Huidink (gr 4) en van Iris(gr 2) en Amber (gr 4) Vermeer hebben 

besloten dat zij na de meivakantie naar de Eben Haëzer school in Lienden gaan omdat dat een grotere school 
is. Quinty(gr 3)  en Naomi (gr 6) Versteegt starten op De Sterappel. We wensen hen allemaal veel succes én 

plezier toe!! 

Knutselen op De Meent: Een naschools aanbod voor leerlingen uit groep 3 t/m 8: 4x knutselen 

op dinsdagmiddag van 15.30-16.30 uur olv twee ervaren ouders, Bertina en Renata. € 2,- per keer ivm 
materiaalkosten. Start: 24 mei. Inschrijven en betalen van de € 8,- de week na de vakantie bij de juf of 

meester. 

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

Avondvierdaagse van maandag 30 mei tot en met vrijdag 3 juni vanuit het Amicitiagebouw met routes door 
Lienden, Ommeren en Ingen. Start iedere avond tussen 18.30 en 19.00 uur. 

Inschrijven kan op 30 of 31 mei vanaf 18.00 uur en de kosten zijn 5 euro per persoon. 

Vrijdag 3 juni worden de wandelaars muzikaal ingehaald vanaf het Marktplein en ontvangen dan hun 
welverdiende medaille in de Sterappelschool en het Amicitiagebouw. 

 
Roan en zijn vader Wilfred gaan wandelen en zij zouden het leuk vinden als er meer kinderen (met of zonder 

ouders) met hun mee lopen. (minimum leeftijd is meestal 6 jaar, wordt nog nagevraagd 

 
Voor de week van 30 mei opgeven (bij de juf van gr 3/4) en het inschrijfgeld daarbij betalen.  



 

 

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

Zwerfboeken: Ivm vele schenkingen mogen alle leerlingen voor de meivakantie een boek mee naar 

huis nemen. 

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

Tag Rugby is een sportactiviteit zonder contact met veel samenspel wat zowel binnen- als buiten gespeeld kan 

worden, met veel succesbeleving bij spelers. De planning ziet er als volgt uit; 
 

Naschoolse Lessen Tag rugby 
Donderdag 28 april ISC Ingen 15:30 – 16:30  
Donderdag 12 mei ISC Ingen 15:30 – 16:30  
Donderdag 19 mei ISC Ingen 15:30 – 16:30 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Wandelen voor Water: leerlingen van groep 7 en 8 hebben € 498,80 bij elkaar gewandeld! Super! 

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

Opknapteam: De tuin/parkeerplaats ligt er prima bij, onze eigen Tot ziens- en Welkombordjes staan er weer. 

Na een tip van juf Mariëlle hebben een aantal ouders heel veel spullen (betonnen bankjes, papier, enz) 

opgehaald van De Kaardebol uit Culemborg. Wat een gesjouw, maar we zijn er erg blij mee. 

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

Verslag ouderavond 21 april: in de bijlage. 

Met vriendelijke groet, mede  namens het team, en een hele fijne vakantie,            

Gerrie Amperse 

 


