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Beste ouders,  We bedanken de oudercommissie én alle hulpouders voor het goed georganiseerde 
en leuke Lentefeest! De nieuwsbrief loopt tot eind mei, met veel leuke activiteiten maar natuurlijk 
ook een eind-toets voor groep 8 en de start met de eind citotoetsen voor de andere groepen.  
 
In deze nieuwsbrief: 

1. Kwaliteitszorg 
2. Nieuwe leerlingen 
3. Filmfestival Unicef 
4. Kanjertraining 
5. Buitenlesdag 
6. Meivakantie 
7. Info avond Hogeschool Utrecht: Interesse in het mooie beroep van leerkracht of 

onderwijsassistent, kom dan! 
 

Verjaardagen MEI  
15 Bastiaan van den Berg (2006)  gr 8  
23 Elijah Schuurman (2010)   gr 3  

JUNI  
10 Fleur Korthof (2010)   gr 4  
15 Iwan Zwanikken (2011)   gr 3   
Gr 17 Julian Mac Lennan (2012)  gr 2   
25 Gijs Tapper (2007)    gr 7   
30 Kim Gresnigt (2013)    gr 1  Allemaal gefeliciteerd en een fijne dag!! 
 

1. Kwaliteitszorg 
We hebben als team en binnen BasisBuren onze opbrengsten gedeeld en besproken. We scoren we 
ruim voldoende, wij kunnen als kleine scholen niet kijken naar groepsgemiddelden maar naar de 
groei van het individuele kind. Natuurlijk hebben we aandachtspunten, bijvoorbeeld het begrijpend 
lezen. Omdat dat ‘vak’ de basis is van al het leren is het een belangrijk vak. Het begint met 
begrijpend luisteren. En dat is iets wat jullie thuis kunnen oefenen. Bijvoorbeeld opdrachten geven 
zoals ‘Wil je de (4) lepels en (4) vorken uit de lade pakken en op tafel leggen?’ En dan ook goed 
opletten of het kind de opdracht goed uitvoert. 



Samen met De Regenboog en De Sterappel is er een team van 3 leerkrachten gevormd die op zoek 
zijn naar een nieuwe wereldoriëntatie methode waarbij we toekomstgericht willen werken. De 
volgende gezamenlijke studiemiddag hierover is op 25 mei. 
 

2. Nieuwe leerlingen: In groep 4 start Jevin van de Wardt en in groep 5 start Mika Janssen. Na 
de meivakantie start Isa van Zwijnenburg in groep 4. Hartelijk welkom op onze school, we 
hopen dat jullie je snel thuis zullen voelen. 

3. Filmfestival Unicef: De moeder van Jip wees ons op een leuke wedstrijd: tekeningen maken 
nav een kinderrecht. Maud heeft deze wedstrijd gewonnen en van haar tekening is een 
filmscript gemaakt wat op vrijdag 6 april in groep 6/7/8 opgenomen gaat worden. Op 
woensdag 30 mei mogen we naar het Rembrandt theater in Utrecht en daar wordt uit 10 
inzendingen de leukste film uitgekozen. Spannend dus! 

4.  Kanjertraining: We hebben de eerste trainingsdag gehad. Ook van 
het team van De Blinker uit Kerk Avezaath en onze kindercoach Irene An Haack zijn aanwezig 
geweest. Op 11 april is de tweede bijeenkomst. Op dinsdag 24 mei zijn jullie als ouders ( en 
bijvoorbeeld ook de SKLM imv de overblijf) van harte welkom om te horen wat we precies 
gaan doen met onze lessen in sociaal –emotionele ontwikkeling. 

5. Buitenlesdag: We hopen dat het ‘weer’ mee helpt want op 10 april staat een Nationale 
Buitenles dag gepland. Dat kan van alles zijn, werken in de tuin, speuren in het bospad of 
rekenen of tekenen in de openlucht. We maken er iets leuks van voor alle groepen. 

6. Meivakantie: We hebben een heerlijke lange vakantie voor de boeg. Lekker ontspannen, 
hopelijk in prettig weer. Maar…. Ook belangrijk om toch te blijven lezen ( BOUW) en af en toe 
spelenderwijs nog eens een tafel van rekenen te oefenen, want eind mei beginnen de 
eindtoetsen alweer en er zijn heel veel vrije dagen. 

           Zit er in jou ook een   

            onderwijsassistent, juf of meester? 

7. Info avond opleiding tot leerkracht/onderwijs assistent: Op dinsdagavond 22 mei willen we 
samen met de Hogeschool Utrecht een informatiebijeenkomst organiseren. Locatie en exacte 
tijd wordt nog aangegeven, o.a. via de mail of in een advertentie. Maak mensen enthousiast 
en kom eens luisteren naar de mogelijkheden van bijvoorbeeld de flexibele deeltijdopleiding 
waarbij je niet alle modules van de opleiding hoeft te doen maar alleen datgene wat je nog 
mist na de basis van 10 weken en een assessment. 
We weten dat er heel veel leerkrachten en onderwijsassistenten nodig zijn, dus……. zin in een 
mooie nieuwe uitdaging: Kom! 
 
 

We wensen jullie een fijn Paasweekend, en zien jullie graag op dinsdag 3 april  
weer op school. 
Met vriendelijke groet, namens het hele team, Gerrie Amperse 


