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pv= personeelsvergadering MR= medezeggenschapsraad OC= oudercommissie   DO=directeurenoverleg 

Beste ouders, 

De maand november staat in het teken van vragenlijsten ( zowel voor ouders, leerkrachten en leerlingen). Wij 
hebben het Sociaal Emotioneel volgmodel (ZIEN) waarbij zowel leerkrachten als leerlingen (vanaf groep 5) een 
lijst invullen. Leerkrachten houden deze weken  ook kindgesprekken met o.a. vragen zoals “Waar ben je goed 
in? Waar wil je beter in worden? Waar heb je hulp bij nodig?”: 

Als school moeten we een Risico Inventarisatie & Evaluatie invullen. Deze vragen gaan o.a. over de veiligheid 
van ons gebouw, de werkomstandigheden van de leerlingen en de leerkrachten, enz.  De resultaten zullen we 
bespreken binnen de MR. 

In de gang van school staat een flipover met daarop de activiteiten van de komende maanden en de hulp die 
we kunnen gebruiken ( voor kerst volgt nog meer informatie). Graag invullen!! 
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Jarigen deze maand. Gefeliciteerd en een fijne dag:     
6  Daan Verkerk (2008)   gr 6  
7  Roan de Kruiff (2009)   gr 5  
8  Joyce van Eck (2010)   gr 4   Fenna Helsdingen wordt 8 november 4 jaar en komt écht op school! 
11  Róbin van Toorn (2008) gr 5     
21  Danie van Raaij (2011)   gr 3                                                                                                                                   

Nieuw in de school: Dana van den Heuvel komt oefenen in gr 1, welkom!                                                                                          

1. Enquête: De online vragenlijsten  ( via Scholen met Succes) voor ouders, leerlingen en leerkrachten 
worden uitgezet vanaf maandag 13 november. Zowel ouders als leerkrachten ontvangen een mail met 
een inlogcode.  (1 vragenlijst per gezin)                                                                                                                        

2. Ambassadeur: Ouders zijn de ambassadeurs voor een school. Dat betekent hoe positiever jullie over 
onze school praten, hoe beter het beeld over de school in de omgeving wordt. Dat kunnen we goed 
gebruiken. De eerste 11 vragen van de online vragenlijst worden gepubliceerd op Venster PO ( op 
internet). Iedereen kan daar op internet vinden hoe ouders onze school beoordelen. 

We zijn blij met de nieuwe leerlingen die er dit jaar weer bij komen in groep 1.  Ook als ergens een nieuw 
gezin komt wonen met (kleine) kinderen kun je op school om een flyer vragen zodat we direct laten 
merken dat hier in Ommerenveld een goede school staat! 

3. MR en GMR: We zijn blij met 2 nieuwe kandidaten voor de MR en de GMR. Tijdens de Algemene 
Ouderavond van donderdag 26 oktober zijn de voorgestelde kandidaten aangenomen. Na afloop 
hebben we met Miranda de Wilde en Ton Koole de verdeling gemaakt. Miranda sluit aan bij de MR en 
Ton gaat naar de GMR namens het cluster. We bedanken Louis van de Zwet voor zijn inzet in de MR de 
afgelopen jaren.  Het verslag van de Algemene Ouderavond komt op de website te staan.                                                                                                                                                    
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

4. Kwaliteitszorg: BOUW: Juf Natasja heeft een training rondom het programma BOUW gevolgd. Dit 
digitale programma laat leerlingen onder leiding van een tutor/ouder van de groepen 2 t/m 5 oefenen 
met technisch lezen. Juf Natasja zal de ouders benaderen van de leerlingen die hiermee gaan oefenen 
en ze uitnodigen voor een korte informatiebijeenkomst.  De opzet wordt dat de betreffende leerlingen 
2x 15 minuten op school oefenen onder begeleiding en 2x thuis.                                                                                  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

5. Knutsel- en Kooklessen:  Er worden  voor de groepen 3 t/m 8 knutsel- en kooklessen georganiseerd 
door vrijwilligers. We zoeken daarvoor nieuwe mensen, omdat er nu nog ouders van oud-leerlingen 
aan mee helpen. Graag aanmelden bij juf Gerrie. Je kunt ook zonder verplichtingen een keer 
meedraaien.                                                                                                                                                 
Knutsellessen:  donderdag 7 en 14 december van 15.30-16.30 uur                                                               
Kooklessen: di 30 januari, di 6 febr, di 13 febr en di 20 febr 15.30-16.30 uur 



 

6. ANWB Streetwise: Op dinsdag 7 november krijgen alle leerlingen een praktische verkeersles van een 
team van de ANWB. Groep 1/2 en groep 3/4 in de gymzaal. Groep 5/6 op de parkeerplaats ( daar kan 
die ochtend niet geparkeerd worden) en groep 7/8 op het schoolplein. 

7. Versieren voor sint en kerst: De oudercommissie zoekt extra hulp voor het versieren van de school in 
sint- en kerstsfeer. Dit gebeurt op Vrijdag 17 nov om 12.00 uur(sint) en op woensdag  6 dec om 8.30 
uur (kerst) 

8. Website:  De foto’s op onze website zijn vernieuwd. Kijk maar op www.basisschooldemeent.nl 

9. Nationaal Schoolontbijt/jarigen juffen- en meesterdag: Op woensdag 8 november doen we 

mee met het nationaal schoolontbijt. De kinderen ontbijten dus niet thuis maar de tafels staan gedekt 

op school.                                                                                                                                                                      

Vanaf 9.00 uur neemt de oudercommissie de organisatie van de jarige juffen/meesterdag over: we 

vinden het wel spannend  

10. GGD informatie: Naar aanleiding van de algemene ouderavond over Relationele en Seksuele 

ontwikkeling van 0-12 jr deel ik namens de GGD wat informatie. 

In de bijlage zit een rondomde seksuele opvoeding met een uitgebreide boekenlijst en een flyer mbt 

inloopochtenden over familierecht. 

Het opvoeden van kinderen is een uitdaging en soms een opgave. Het is leuk, maar niet altijd gemakkelijk. 

Als ouder komt u vaak voor beslissingen te staan waarbij u zich afvraagt: wat moet ik nu doen of zeggen?  

Ook kunnen er vragen ontstaan over  bijvoorbeeld slapen, zindelijkheid, zelfvertrouwen, eten, seksualiteit of 

de groei van uw kind.  

Blijf niet met uw vragen rondlopen!  

 

Ik ben Gerlinde Bax, jeugdverpleegkundige bij GGD Gelderland-Zuid. Als jeugdverpleegkundige werk ik, 

samen met mijn collega jeugdarts Veerle Depickere, op alle scholen in de gemeente Buren. Ook op deze 

school heb ik een aantal keer per jaar spreekuur. Wanneer u behoefte heeft aan een gesprek kunt u altijd 

contact opnemen. Samen zoeken we dan naar een geschikt moment; op (een) school, bij u thuis of 

misschien is telefonisch al voldoende. Soms kunt u met uw vraag beter bij de jeugdarts terecht, ik help u 

daarbij.  

Mijn gegevens: 

Gerlinde Bax          

Jeugdverpleegkundige GGD Gelderland-Zuid                    06-53295899   

  gbax@ggdgelderlandzuid.nl 
Volg jij mij op Facebook? 

Tips & adviezen over opgroeien, ontwikkeling en gezondheid van je kind (0-19 jaar)! 

Klik hier:  Facebook.com/GerlindeBaxJeugdverpleegkundige 

 

Tip! Nieuwsbrief Groei! 

In de nieuwsbrief Groei! van GGD Gelderland-Zuid  vind je betrouwbare informatie over de 

ontwikkeling, gezondheid en opvoeding van kinderen: onderwerpen die aansluiten op de leeftijd van 

je kind. Benieuwd? Meld je aan via de website: 

www.ggdgelderlandzuid.nl/jeugdenopvoeden/opgroeien-en-opvoeden/nieuwsbrief-groei/ 

 

11.Voorleeskampioen: Tijdens de Kinderboekenweek is door de jury gekozen tot voorleeskampioen 2017: 

DAAN VERKERK uit groep 6, vooral door zijn spannende manier van lezen! 

Met vriendelijke groet, mede namens het team, Gerrie Amperse 
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