
 

Nieuwsbrief oktober 2015 
Schooljaar 2015-2016 

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

 

Beste ouders,  hier is de nieuwsbrief van oktober. Deze maand staat in het teken van Wetenschap & Techniek, 
met proefjes, boeken, een show en een presentatie voor de ouders! Hartelijk welkom! 

We zijn een aantal weken bezig en zijn heel erg blij met alle ouderhulp op vele gebieden! 

In de herfstvakantie, op de laatste zaterdag, zijn de musea in Gelderland voor maximaal 1 euro te bezoeken.. 

Een goede aanrader voor onze nieuwsgierige kinderen! 
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Verjaardagen: GEFELICITEERD EN EEN FIJNE DAG!! 
OKTOBER Groep 
4 Sanne de Groot   gr 8  
9 Amber Vermeer   gr 4  
12 Andrea van Breukelen  gr 4  
28 Iris Vermeer   gr 2  

 
Meenttheater: De voorstelling van groep 1/2 is aanstaande vrijdag 2 oktober om 8.30 uur in de gymzaal. Alle 

ouders van de  leerlingen van groep 1/2 zijn van harte welkom om te komen kijken! 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Nieuwe leerlingen: Anton Leertouwer wordt op 29 oktober 4 jaar> Welkom in onze groep 1 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
. 

 

 
 

Actieve ouders:  We zijn erg blij met de actieve ouders op onze school! Op allerlei gebieden zien we ouders 
die zich voor de leerlingen en de school inspannen. Super!(zie de foto boven na de eerste snoei actie!) 

De parkeerplaats en het schoolplein worden opgeruimd en de bedoeling is ook, opnieuw ingericht. Het gaat om 
de tuin, maar ook om vrolijke uitdaging en uitstraling. 

Daarom hebben we samen met de schoolplein-ouders ( met als voortrekkers Evelien van Eck en Rick Uding) 

een sponsorloop opgezet. Op vrijdag 30 oktober om 11.30 uur mogen alle leerlingen rondjes rennen op het 
voetbalveld (groep 1-3 een half veld) Bij slecht weer verplaatsen we de loop naar de gymzaal. Iedereen wordt 

uitgenodigd om te sponsoren, een bedrag per ronde of een vast bedrag. Voor de kijkers is koffie/thee met wat 
lekkers voor 1 euro te koop. De opbrengst  hiervan wordt ook gebruikt voor het opknappen van het schoolplein. 

Aanstaande maandag 5 oktober krijgen de leerlingen de brief mee. Op woensdag 28 oktober willen we de 

(ingevulde) brieven weer graag op school terug. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 
Mad Science: Op donderdag 15 oktober weer een spectaculaire Mad SCience Show op school voor alle 

leerlingen. 

Een leuk aanbod voor naschoolse lessen in techniek voor de leerlingen van groep 3 t/m 8, op de locatie van 
Den Aldenhaag in Zoelen, waardoor we hopen dat er in totaal genoeg leerlingen zijn. Na de show ontvangen de 

leerlingen een inschrijfformulier. 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Boeken: Er zijn nieuwe bibliotheekboeken en er komt weer een zending van de stichting Lezen in Lienden met 
zwerfboeken. Alle leerlingen kunnen dus weer heerlijk lezen. 

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

Techniekproject/Kinderboekenweek: Het thema “ Raar maar waar” wordt in elke klas anders uitgewerkt. 
Nieuwsgierig? Dat komt goed uit! Op donderdagavond 15 oktober van 18.30-19.00 uur mag iedereen komen 

kijken. 



 

Op maandag 11 oktober komen leerlingen van het Lingecollege in de groepen 3 t/m 8 techniekproefjes doen. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Schoenendoosactie: Na overleg met Coco Appels, de moeder van Noa, hebben we besloten dat de kinderen 

die een gevulde schoenendoos willen inleveren, dat mogen doen in de week na de herfstvakantie. We vragen 

aan de medewerkers van de kerk in Ommeren of ze met de zending van de kerk mee mogen. 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ANWB fietsverlichting actie:  Van de ANWB hebben wij een prachtige gevulde koffer gekregen met 
fietslampjes en dergelijke. De bedoeling is dat we leerlingen attenderen op het veilig fietsen nu het al weer 

eerder donker is. Is er een vader/moeder/opa/oma die het leuk vindt om een middag op school te komen om 

de fietsen samen met de leerlingen te checken en als het nodig is te repareren?  Aanmelden bij meester Peter, 
dan spreken we samen een dag af. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Algemene ouderavond: Op donderdag 29 oktober houden we onze jaarlijkse algemene ouderavond. Vanaf 

19.45 uur is er koffie/thee. Tussen 20.00-20.30 uur doet de medezeggenschapsraad en de oudercommissie 
verslag van het afgelopen jaar, wordt Karin Ax officieel benoemd in de mr en is er gelegenheid om vragen te 

stellen.  

Na de koffie is er een verrassend programma van ongeveer een uur!! 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Terugblik schoolkamp: De sfeer op het schoolkamp was erg goed. De eigenaars van het Wilgje hebben de 
kinderen een compliment gegeven over hoe ze zich als voorbeeldige gasten hebben gedragen! Compliment ook 

voor de leiding dus!! 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Bezoek directeur Mark van der Pol: De directeur van BasisBuren heeft afgelopen woensdag een 

werkbezoek gebracht aan De Meent. We werden bevraagd op ons jaarplan en onze opbrengsten. Het team 
kreeg een compliment over de organisatie in de school en de wijze van samenwerken, wat ik graag met jullie 

wil delen, want daar zijn we trots op! 
De komende weken werken we hard aan ons schoolplan voor de komende 4 jaar. Met de 

medezeggenschapsraad wordt het schoolplan in oktober besproken. Zodra het af is delen we het met alle 

ouders. Ook onze website wordt verder gevuld. 
 

Met vriendelijke groet, mede namens het team, Gerrie Amperse 

 
 

 

 


