
Extra Nieuwsbrief juni/juli 2015. 

Beste ouders, een extra nieuwsbrief met een aantal zaken op een rij: 

- Meester Siebrand gaat na 8,5 jaar lesgeven op De Meent de overstap  maken naar een 

grotere school, De Boogerd in Maurik. De Meent is voor meester Siebrand zijn eerste school. 

We zullen hem missen, maar we weten dat het voor hem fijn is om zijn talenten in te zetten 

en uit te bouwen op een andere school. We wensen hem veel succes!  

- Vertrek van een meester vraagt om een nieuwe leerkracht. Juf Thelma Schepers komt ons 

team versterken. Zij heeft tot haar zwangerschapsverlof op De Regenboog in Ingen gewerkt.  

Op 3 juli komt ze kennismaken met de leerlingen. We verwelkomen haar op onze school. 

- Juf Nienke gaat miv de zomervakantie op zwangerschapsverlof. We wensen haar een fijne 

en gezonde tijd toe en wachten vol spanning het geboortebericht af. Tot haar terugkeer zal 

juf Karin  groep 3/4 de hele week lesgeven. 

- Juf Marijke Braakman geeft de eerste 20  maandagen les in groep 8, daarna is er een 

vacature voor 1 dag. 

- Op maandagmiddag hebben wij een crea -en gymmiddag. De lessen zullen 

groepsoverstijgend gegevens worden.  

- De formatie en groepsindeling voor schooljaar 2015-2016: 

groep maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag 

1/2 Juf Linda Juf Linda Linda/Marijke  Juf Marijke R Juf Marijke R 

3/4 Juf Nienke Juf Nienke Juf Nienke Juf Karin Juf Karin 

5/6 Juf Thelma Juf Thelma Juf Thelma Juf Marijke B Juf Marijke B 

7/8 Juf Marijke B meesterPeter meester Peter meesterPeter meesterPeter 

 

Bijna vakantie, maar nog een aantal leuke/ spannende  activiteiten voor de boeg: 

Vrijdag 26  juni: 3e rapport 

Maandag 29 juni en dinsdag  30 juni: rapportgesprekken over het laatste rapport. 

Woensdag 1 juli: zomerfeest “Op de camping” : allemaal verkleed in zomerse  

(camping) outfit met leuke pet of hoed! Verder hoeven de leerlingen niets te eten of te drinken  mee 

te brengen! 

Donderdag 2 juli:  vanaf 13.15 uur schoonmaken in de algemene ruimtes in de school  



Vanaf 14.30 uur: ouderbedankmiddag: We versturen dit keer geen uitnodigingen. Iedereen die op 

wat voor wijze zijn / haar steentje heeft bijgedragen aan onze school, van leesouder tot 

voetbalcoach, van oudercommissielid tot chauffeur bij één van de activiteiten: WELKOM 

Vrijdag 3 juli: doorschuifochtend naar de nieuwe groep / juf/meester. Kennismaken met juf Thelma. 

Dinsdag 7 juli: opvoeren van de musical van groep 8 voor alle leerlingen. 

15.15-15.45 uur afscheid meester Siebrand voor ouders 

Woensdag  8 juli: schoolreis groep 1 t/m 6. Groep 8 vrij. Groep 7 bij meester  Peter. 

  Musical + afscheid groep 8 voor de familieleden en het team. 

Donderdag  9  juli: laatste schooldag, continue rooster tot 14.00 uur. 

 

De leerlingen van groep 8 vertrekken naar diverse scholen in Tiel en Kesteren. David uit groep 7 

gaat naar de internationale schakelklas in Tiel, Jochem uit groep 7 gaat ook naar het voortgezet 

onderwijs. Daarnaast hebben een aantal ouders om diverse redenen gekozen  voor een andere 

school. Alle leerlingen die na de zomervakantie op een andere school starten, wensen we veel 

succes! 

Als er vragen zijn, kom gerust binnen! 

Tot ziens bij één van de komende activiteiten:  

Met vriendelijke groet, namens het team, Gerrie Amperse 


