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

Beste ouders,   

We zijn trots op de positieve werksfeer in alle groepen!                                                                                                               
We hebben alle ouders al een aantal keren gezien,  dat is fijn!  

Eind oktober is de algemene ouderavond, aan het eind van deze nieuwsbrief vinden jullie de uitnodiging. 
Naast het algemene gedeelte met een verslag van de oc, de mr en de ouder-werkgroepen ( ouderklankbord en 
klusteam) én een rondvraag, zullen we na de pauze voorlichting krijgen van medewerkers van de GGD over de 
relationele en seksuele ontwikkeling van kinderen.  

We hopen dat jullie er allemaal zijn! Willen jullie het strookje inleveren bij de groepsleerkracht? 
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  In deze nieuwsbrief: 
1. Enquêtes vanuit BasisBuren 
2. SKLM 
3. Samenwerking  De Regenboog in Ingen en De Sterappel in Lienden 
4. Kindermonitor vragenlijst van de GGD 
5. Terugblik Schoolkamp groep 6-7-8 
6. Kinderboekenweek 
7. Medezeggenschapsraad  
8. Algemene ouderavond  

Jarigen deze maanden Gefeliciteerd en een fijne dag:     
29 oktober Anton Leertouwer (2011)  groep 3  

                                                                                                                    

1. Enquête: Voor de scholen van BasisBuren zijn online vragenlijsten aangeschaft ( via Scholen met Succes) 
voor ouders, leerlingen en leerkrachten. Om gegevens/uitkomsten met elkaar te vergelijken is het noodzakelijk 
om dezelfde vragenlijsten af te nemen. Daarom wil ik jullie als ouders vragen om 1 vragenlijst per gezin in te 
vullen als deze beschikbaar komt.  

2. SKLM: Het noodzakelijk om je kind(eren) online aan te melden voor het overblijven. Op de website lees je er 
alles over. Heb je nog geld tegoed van de eerste weken vanwege een te hoge rekening, neem dan contact op 
met de SKLM. De school heeft  zelf hierover ook contact gehad met de SKLM. 

3. Samenwerking met andere scholen in BasisBuren: Voor de GMR wordt samenwerking gezocht binnen 
clusters van scholen. Ook de MR van De Regenboog, De Sterappel en De Meent  gaan dit schooljaar een aantal 
keren rond de tafel om over gemeenschappelijke zaken van gedachte te wisselen. Voorop staat hoe we 
voordeel kunnen halen uit samenwerken. 

De 3 teams gaan dit schooljaar 3x een studiemiddag samenwerken rondom ons Wereldoriëntatie onderwijs.  

4. GGD:  Naast de bezoeken op school van de schoolarts (Veerle Depickere) , de jeugdverpleegkundige ( 
Gerlinde Bax) en de logopediste (Anne Aalbers) heeft  de GGD ook als taak om te monitoren hoe de 
gezondheid van de kinderen in de regio zich ontwikkelt. Vandaar de online Kindermonitor die vorige week via 
de mail verzonden is. 

Daarnaast assisteert de GGD bij alles rondom de Gezonde School. Eén van de pijlers is  Relationele  en 
Seksuele Ontwikkeling. We hebben als team een training gekregen om een lessenserie te kunnen geven            
( Kriebels in je buik). Jullie als ouders krijgen informatie op de algemene ouderavond. 

5. Terugblik Schoolkamp groep 6-7-8: Een geslaagd schoolkamp, met een hele leuke sfeer (ondanks de storm 
en ook wel regen). Mede door de hulp van zoveel ouders (en een vrijwilliger voor de heenreis) hebben wij dit 
allemaal weer kunnen doen! Hartelijk dank, namens de leerlingen én de leerkrachten! 

6. Kinderboekenweek:  Vanaf 4 oktober is het weer Kinderboekenweek. Ook op school hebben we weer veel 
activiteiten op lees-gebied. We kiezen een voorleeskampioen van school, we schrijven verhalen voor de 

poppenkast en spelen ze ook uit, én……………………..de Leerlingenraad organiseert een Boekenmarkt op 

vrijdag 13 oktober. De kinderen kunnen de boeken alvast neerleggen in ’t Knooppunt  op donderdagmiddag ( 
bij goed weer leggen we ze op vrijdag buiten op een eigen  kleedje). 

Op vrijdag 13 oktober kunnen de leerlingen, samen met hun ouders, tijdens de Inloopochtend tot 9.00 uur 
boeken kopen ( contant afrekenen bij de kinderen ). De prijzen kunnen de kinderen met hun ouders samen 
vooraf bepalen, maar zullen variëren  tussen 20 eurocent  en een of twee euro.  



 

7. MR verkiezing: Louis van der Zwet is aftredend en niet herkiesbaar. We zoeken dus een ouder voor de 

medezeggenschapsraad. Er wordt met 2 ouders en 2 leerkrachten ( en de schoolleider indien nodig) circa 5 x 

vergaderd over de organisatie en regelzaken van onze school. Vind je het leuk om mee te denken, graag 

opgeven via onderstaand strookje. Voor meer informatie kun je mailen met mr.demeent@outlook.com. Of op 

de website van onze school kijken. 

8. Algemene Ouderavond:  We hopen veel ouders te treffen op onze algemene ouderavond op donderdag 26 

oktober. Naast het uitwisselen van informatie  is het ook gewoon gezellig.  

Het thema zorgt soms voor wat onbehagen of een lachkriebel, dat zien we namelijk ook terug als het bij 

leerlingen ter sprake komt. Juist omdat onze leerlingen zo beschermd opgroeien lijkt het ons een goed thema 

om hen voor te bereiden op de grote maatschappij. Daarvoor moeten wij ook toegerust zijn. 

Programma 

19.30 uur  

19.45 uur    Welkom 

 1.Aansluitend reacties op het jaarverslag van de Medezeggenschapsraad 

 2.Verkiezing van mr lid  

 3.Reacties op jaarverslag Oudercommissie 

 4.Vragen mbt de financiële verantwoording van de Oudercommissie 

 5.Kort verslag van de activiteiten van het klusteam 

 6.Benoemen van de gespreksonderwerpen van het Ouderklankbord 

 7.Rondvraag 

20.30 uur   Thema ` kriebels in  je buik ´: Lessen over relaties en seksualiteit   door Jacinte Roelofs.                                     

             Ook onze jeugdverpleegkundige Gerlinde Bax zal aanwezig zijn. 

2130 uur  Einde 
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 Ouderavond  ism   GGD Gelderland-Zuid                

Ja, wij komen met -----------------------------------------perso(o)n(en  naar de ouderavond. 

Ik -----------------------------------------------------------, heb  wel belangstelling om mr lid te worden. 

      Naam:  

 

mailto:mr.demeent@outlook.com

