
 

Nieuwsbrief november 2015 
Schooljaar 2015-2016 

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

Beste ouders,  hier is de nieuwsbrief van november.  

We kijken terug op een super-sponsorloop van vrijdag 30 oktober. De inzet van iedereen maakte het tot een 

échte school-activiteit! Alle sponsoren hartelijk bedankt. In verband met het natte gras en de ongelijkheid van 
de bodem heeft de organisatie besloten een parcours uit te zetten op het schoolplein. Omdat dit parcours een 
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kortere lengte heeft, is besloten het aantal gelopen rondes te halveren, zodat de uitslag recht doet aan de 

gesponsorde rondes                                                                                                                                         
De komende week wordt al het geld opgehaald en verzameld.  Tot en met maandag 9 november kan het geld 

ingeleverd worden. Volgende week maken we het definitieve bedrag bekend. We weten al wel uit onze 

schattingen dat het een prachtig bedrag zal worden!! 

In de bijlage bij de nieuwsbrief kunnen jullie zien wie er als bedrijf een bijdrage hebben geleverd. Ook deze 
sponsoren hartelijk bedankt! 

Verjaardagen: GEFELICITEERD EN EEN FIJNE DAG!! 
 NOVEMBER  
4 Juf Marijke Roelofsen    6 Daan Verkerk  gr 4                            
7 Roan de Kruiff  gr 3    8 Joyce van Eck  gr 2  
10 Noëmey Bruil  gr 7    11 Róbin van Toorn  gr 3  
16 juf Karin 

 
Nieuweleerlingen: Lola van Raaij (nichtje van Julia) is verhuisd naar Ingen en is vanaf de herfstvakantie bij 

ons in groep 1/2. Anne Evertse wordt op 28 november 4 jaar en start dus écht  in onze groep 1! Welkom!! 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Vrijdag 13 november Meenttheater: De voorstelling van groep 5/6 is op vrijdag 13 oktober om 8.30 uur in 
de gymzaal. Alle ouders van de  leerlingen van deze groep zijn van harte welkom om te komen kijken! 

Aansluitend hebben we ons 

Nationaal Schoolontbijt in de eigen klaslokalen. Dat betekent dat de leerlingen even iets 
kleins thuis moeten eten en daarna om 8.45 uur een ontbijt op school krijgen. Wil iedereen een 

bordje, beker en bestek en extra plastic tas meenemen? 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Schoolgruiten: We zijn ingeloot voor het gratis leveren van schoolfruit/groente ! Dat houdt in 
dat we vanaf dinsdag 2 november voor 3 dagen per week (dinsdag, woensdag en donderdag) 
een pauzehap hebben voor alle leerlingen. De leerlingen hoeven dus alleen op maandag en 
vrijdag zelf iets mee te nemen voor de komende 21 weken!! 

 

Maandag 9 november: inloopochtend: Tussen 8.30-9.00 uur zijn alle ouders van harte welkom in de klassen 
om met hun eigen kind naar het gemaakte werk in de werkboeken en toetsboeken te kijken. 

!!Leesouders: Aangezien het maandag 9 november dus inloopochtend is en vrijdag Meenttheater en ontbijt is 
er volgende week 2x geen lezen ’s morgens! 

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

“Meedenkgroep”:  Tien ouders zijn op donderdagavond 15 oktober bij elkaar gaan zitten, met twee 
leerkrachten en de schoolleider om samen over onderwerpen te brainstormen die te maken hebben met 
onderwijs, onze school en de landelijke ontwikkelingen. In de bijlage vinden jullie het verslag van deze 
bijeenkomst en het verslag van de ouderavond van donderdag 29 oktober. We zijn ook erg tevreden met de 
grote opkomst op deze avond en de betrokkenheid bij de school. 

Op dinsdag 3 november om 19.30 uur zal de groep weer bij elkaar komen. Wil je een keer 
meeluisteren/denken, ben je ook nu van harte welkom! 

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

“Opknapteam”: Naast bovenstaande groep ouders is er ook een groep die zich actief bezighouden met het 
opruimen en opknappen van de tuin en het schoolplein. Een voorbeeld was natuurlijk de sponsorloop, maar er 
gebeurt veel meer. Zo gaan er o.a. ouders naar de gemeente met een opzet voor de beplanting van het perk 



 

op de parkeerplaats. Zo is er ook een aanvraag gedaan bij de gemeente voor een veiliger bewegwijzering op de 
Ommerenveldseweg  om er op te wijzen dat er een school is. 

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

Verjaardagen juf Marijke Roelofsen en juf Karin: Op woensdag 1 1 november hebben d e leerlingen van groep 
1/2 en 3/4 feest, want beide juffen vieren hun verjaardag.  

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

Naschoolse technieklessen van MadScience:  Als er voldoende leerlingen mee kunnen/mogen doen met de 
erg leuke technieklessen dan kunnen we d e lessen op onze school laten plaatsvinden (6x op dinsdag na 
schooltijd )Er zijn tot nu toe 6 geïnteresseerden. Kijk voor meer informatie op www.nederland.madscience.org     

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Sinterklaas: Op maandagmorgen 16 november wordt vanaf 8.30 uur de school in feestelijke sint-sfeer 
gebracht. Omdat ook het rode sierdoek weer in de gangen opgehangen moet worden, kan de oudercommissie 
wel wat extra hulp gebruiken. Je hoeft je niet van te voren op te geven ( het mag wél).                                          
Op vrijdag 4 december vieren we op school het sinterklaasfeest. 

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

Bijlages: 1.verslag ouderavond / meedenkgroep                                                                                                             
2.Sponsorenlijst – zie bijlage                                                                                                                                               
3.Uitnodiging boksen/lezen bij Juliën – zie hieronder+ bijlage 

Met vriendelijke groet, mede namens het team, Gerrie Amperse                                                                                   
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

bijlage 3. boksen/lezen/voorstelling 

 

Omdat mentale en fysieke training ontzettend belangrijk is voor kinderen organiseert 

de projectgroep ‘Lezen in Lienden’ samen met Healthclub Juliën en Villa Kakelbont op 

donderdag 26 november van 15.30 tot 17.30 uur een interactieve middag. Kindercabaretier 

Igor Krulsnor start met de educatieve maar ook zeer humoristische voorstelling ‘Igor leest zich 

vrij’ een show waarbij het belang van lezen voorop staat. Daarna kunnen de kinderen hun 

energie kwijt tijdens een heuse bokstraining onder leiding van een gediplomeerde bokstrainer. 

Alle kinderen uit Lienden, Ingen en Ommeren zijn van harte welkom bij Healthclub Juliën in 

Lienden.                                                                                                                              

De projectgroep ‘Lezen in Lienden’ organiseert tal van activiteiten om het lezen van boeken te 

stimuleren. Lezen is belangrijk voor de taalontwikkeling van (jonge) kinderen. Nog steeds verlaat 

15% van de kinderen het basisonderwijs met een taalachterstand. Daarom heeft de projectgroep 

het afgelopen jaar op verschillende locaties in Lienden, Ingen en Ommeren Kinderzwerfboek-

stations geopend. Kinderen kunnen daar makkelijk een boek meenemen, lezen, uit zwerven 

sturen of het station met hun uitgelezen boeken aanvullen.                                                  

Healtclub Juliën heeft sinds vorig jaar een goed lopend Kinderzwerfboek-station. Voor of na het 

sporten wordt er flink gesnuffeld tussen alle boeken en met regelmaat gaan er boeken mee naar 

huis of komen kinderen het station vullen met boeken die zij zelf niet meer lezen. Eigenaar Juliën 

is hier trots op “sporten en lezen is voor de totale ontwikkeling van het kind belangrijk. Het biedt 

ieder kind een betere toekomst”. 

Er hangt in school een intekenlijst, want we willen wel graag weten hoeveel kinderen we kunnen 

verwachten op deze middag. Graag aantal kinderen uiterlijk dinsdag 24 november 2015  

doorgeven.                                Met sportieve groet, Joris Maier -Projectcoördinator 

 

http://www.nederland.madscience.org/

