
 

Nieuwsbrief  
  november 2016 

Schooljaar 2016-2017 

pv= personeelsvergadering MR= medezeggenschapsraad OC= oudercommissie    

Beste ouders, in de herfstvakantie zijn alle buitendeuren mooi rood geschilderd, zo wordt onze school 
steeds mooier! 

Het wordt weer donkerder ´s ochtends maar toch beginnen onze lessen nog steeds om 8.30 uur. 
Willen jullie aub de kinderen op tijd op school brengen?                                                                                                                                                 
Nog een aandachtspunt, gymkleding mee op donderdag(en als er sportlessen van Juliën zijn), op 
woensdag ook voor 1/2/3. 

Nieuwe leerlingen: Phileine (zusje van Jip en Iwan) en Nicola ( zusje van Elijah) komen oefenen in 
groep 1 want zij zijn in december jarig. Van harte welkom! 

Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag 
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Herfstwandeling 

groep 1/2/3 

1 

 

2 

groepsbesprekingen 

3 
4                          

Juf Gerrie 
studiedag 

5 6 
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alle groepen   
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Schoolontbijt 

Gr 3/4/5  bij boer 
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Naschoolse 
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gr 6/7/8                      
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Lootjes trekken 
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NIO toets  
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Juf Gerrie 
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Sportlessen  
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Verjaardagen: GEFELICITEERD EN EEN FIJNE DAG!! 

Verjaardagen november 
6  Daan Verkerk   gr 5   4  juf Marijke 
7  Roan de Kruiff   gr 4   7  juf Cora 
8  Joyce van Eck   gr 3   16  juf Karin 
10  Noëmey Bruil   gr 8  
11  Róbin van Toorn  gr 4  
21  Danie van Raaij  gr 2  
28  Anne Evertse   gr 2 
 

Nationaal Schoolontbijt woensdag 9 november:  De groepen 1,2, 6, 7 en 8 ontbijten op 
school. Gr 3/4/5 is uitgenodigd om het ontbijt bij een boer in de omgeving te komen opeten.  
Alle leerlingen moeten een bord, beker en bestek meenemen, voorzien van naam en extra plastic tas. 
 
We willen vragen of de ouders van groep 3/4/5 zelf de kinderen kunnen brengen om 8.30 uur bij.  
Familie van Stokkom 

Meerboomweg 2 
4021LL Maurik ( via de Provinciale weg, aan de rechterkant, voor het Gemeentehuis) 

 
Voor ouders voor wie dit een probleem is, juf Karlijn en juf Natasja vertrekken om 8.20 uur van school 
richting Maurik. Op het strookje onderaan graag opgeven welk kind vervoer nodig heeft. 
We zoeken ook 2 ouders met auto die kunnen rijden, blijven bij het ontbijten en dus ook mee terug 
rijden naar school om circa 9.45 uur. 
 

Brandweerles in 6/7/8: een gastles verzorgd door de Brandweer. 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Naschoolse activiteit: georganiseerd door Gonda, Sabine en  Bertina.  
 

- Kookclub: een vraag vanuit de ideeënbus van de leerlingenraad. 
          3x op een donderdag van 15.30-16.30 uur: 10, 17 en 24 november 

         1e thema: feestelijke hapjes in november/december  
          Vanaf groep 3          
          Kosten: € 2,- per keer.     Inschrijven uiterlijk vr 4 nov met betaling van € 6,-. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Algemene ouderavond:                                                                                                                                             
We hebben op dinsdag 25 okt een goed bezochte ouderavond achter de rug. We hebben op dinsdag 
22 nov van 19.30u tot uiterlijk 21.00u een ouderklankbord overleg. Als je wilt meepraten over bijv de 
PR van onze school, van harte welkom. 

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

Sinterklaas feest: Wij vieren ons feest op vrijdag 2 december. Om 8.30u wachten we vol spanning 
op het schoolplein op de aankomst van de Sint. Daarna gaat het feest voor de kinderen in de school 
verder. De leerlingen van groep 6/7/8 trekken lootjes. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Meenttheater: In november wordt er een voorstelling verzorgd door groep 6/7/8. De datum is 

gewijzigd naar vrijdag 11 november.                                                                                                        

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

Klusteam: Er komt binnenkort een duidelijk omschreven kluslijst in de gang te hangen, waardoor 

ouders als ze een uurtje over hebben, een klus kunnen uitkiezen en uitvoeren.                                     



 

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

Hip voor weinig: “Hip voor weinig” is een stichting die graag iets voor de lokale maatschappelijke 

projecten (ook voor scholen )willen betekenen. Zij hebben in het vorige schooljaar de kaartjes voor 

het bezoek aan het Streekmuseum gesponsord en nu bijv de nieuwe gordijnen in gr 6/7/8. Wij zijn er 

natuurlijk erg blij mee!! 

Opening Willie Wortels Uitvinderij: Wat een geweldig feest was dat!                             

Nogmaals bedankt voor alle hulp!d / lkjhZZhjk;lkjnfartyoi;lkhgdsa-09876432  ---------------------------------

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

Hekdienst  De leerkrachten proberen op tijd bij het hek te staan om 12.00 uur en om 15.15 uur, maar 

het is haasten als er een groep kinderen weg moet laten gaan. Graag zouden wij weer enkele ouders 

willen hebben die het oranje hesje aan komen doen en er gaan staan! Opgeven bij juf Gerrie. 

Tot ziens allemaal, en een hartelijke groet, mede namens het team, Gerrie Amperse 

.Bijlages 

1. Letterkaart van ons blokschrift 

2. Brief van Veur Mekoar 

 

 

 

 

 

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

 

 

 

 

Inschrijven kookclub: 

Ja, …………………………gr……….komt graag naar de kookclub op 10.17, en 24 nov. 

 

 

 

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

 

 

 
 

 

Ik breng ………………….zelf naar de Meerboomweg 2 in Maurik 

 

…………………. Heeft vervoer nodig om 8.20 uur op school. 

 

…………………….kan rijden om 8.20 uur en terugbrengen om circa 9.45 uur. 



 

 


