
Nieuwsbrief 12 april 2019 

donderdag 18 april Paasviering 

vrijdag 19 april Goede Vrijdag, eerste vakantiedag 

maandag 6 mei De school gaat weer van start, luizencontrole 

Start schoolproject ‘Uitvinders en techniek’ 

vrijdag 10 mei Volgende nieuwsbrief 

 

Vakantie! 

 
Volgende week donderdag hebben we onze paasviering. Op Goede 
Vrijdag zijn de kinderen vrij en daarna kunnen ze ruim twee weken 
genieten van de rust voordat de laatste ‘etappe’ wordt afgelegd. We 
wensen iedereen een fijne vakantie toe. Op maandag 6 mei hopen we 
iedereen in goede gezondheid weer op school te ontmoeten. Deze dag 
vindt de luizencontrole plaats. 

 

Gymlessen groep 3 t/m 8 

 
Via Klasbord hebben wij u laten weten dat er komende 
dinsdag en in de komende periode  na de meivakantie op 
een aantal data géén gymles is. De reden hiervan is dat de 
studenten, die onder leiding van de gymdocenten van het 
HPC de lessen verzorgen, bezig zijn met examens, 
werkweken en andere opdrachten. 

Dit schooljaar hebben onze kinderen zo’n 30 gymlessen gehad van minimaal 1 ½ uur per les. Hierbij 
opgeteld het fietsen of het wandelen (is ook bewegen), het vrije speelkwartier (15 minuten per dag) 
én het overblijf half uur op maandag, donderdag en voor de bovenbouw ook op vrijdag maakt dat 
onze kinderen veel, gericht en kwalitatief bewegen. 
De middagen waarop we geen gym hebben, gaan we aan de slag met andere vakken, bijvoorbeeld 
verkeer, een project of BLINK. Zó benutten wij onze onderwijstijd optimaal en is er voldoende tijd 
voor de verschillende vakken.  

 
Zwangerschapsverlof  
 
Zoals veel mensen al weten, zijn juf Heidi en juf Hanke in blijde 
verwachting! Van harte proficiat! 
Juf Heidi verwacht haar kindje in de tweede helft van juli en juf 
Hanke halverwege september. Juf Heidi gaat in principe met 
verlof op maandag 24 juni. Juf Anouk staat deze twee weken tot 
de zomervakantie de hele week voor de groep. Het verlof van juf 

Hanke begint halverwege augustus, direct na de zomervakantie.   



 

Formatie 2019-2020 

We zijn volop bezig met de formatie van het komende 
jaar. U begrijpt dat de zwangerschap van juf Heidi en juf 
Hanke van invloed zullen zijn op de bemensing van de 
groepen. In het totale plaatje zal rekening worden 
gehouden met de wens van beiden om na hun 
terugkeer ouderschapsverlof op te nemen.  
U bent vast heel nieuwsgierig naar het formatieplaatje, 
wij ook! We hopen u er na de meivakantie meer over te 
kunnen vertellen. Tijdens een extra informatieavond zal 

bekend gemaakt worden welke twee groepen een combinatiegroep gaan vormen. Wanneer de 
datum van deze informatieavond bekend is, hoort u dat van ons. 
 

 
Tevredenheidsonderzoek 

 
Elke vier jaar hebben we een uitgebreid tevredenheidsonderzoek. Ons 
tevredenheidsonderzoek van dit jaar is inmiddels afgerond. Op dit moment 
worden de uitkomsten geanalyseerd. Wanneer dit is gebeurd, ontvangen u 
hiervan verslag. De leerlingen van groep 6 t/m 8 hebben zelf meegedaan aan 
hun eigen tevredenheidsonderzoek, zij krijgen als het zover is hiervan een 
terugkoppeling van meester Jos. En natuurlijk zullen de uitkomsten uitgebreid aan de orde komen in 
ons team.  
We willen nu alvast iedereen die heeft meegedaan aan het onderzoek hartelijk bedanken! We zijn 
blij met de respons van 68% van de ouders! En ook het mooie cijfer 7,7 voor de algemene 
tevredenheid stemt ons tevreden. In 2015, toen ons laatste uitgebreide tevredenheidsonderzoek 
werd afgenomen, was dat nog een 7,1. Natuurlijk gaan we graag aan de slag met de verbeterpunten 
die zijn aangedragen. We houden u op de hoogte. 

 

Pasen 

Op donderdag 18 april houden we op school onze 
paasviering.  

De kinderen hebben voor de lunch een tasje met een 
beker, bord en bestek (voorzien van naam) nodig. Het is 
fijn als de kinderen deze spulletjes meenemen op die 
donderdag. De ouderraad zorgt voor de lunch. 

Let op: Het is de bedoeling dat de ouders van kinderen 
met een allergie/overgevoeligheid  zelf zorgen voor de  
lunch van hun kind.  

 ’s Morgens zoeken de kinderen van groep 1 t/m 4 paaseieren die de paashaas heeft verstopt 
op het schoolplein.  



 Groep 7 verzorgt voor alle kinderen een paasmusical over het paasverhaal, ‘Licht overwint’. In de 
klas volgt een aansluitende activiteit. 

 Rondom het middaguur gaan de kinderen met elkaar lunchen. De groepen 5 t/m 8 nodigen de 
leerlingen van groep 1-4 uit in hun klas. Ze maken samen de lunch klaar. 

Het belooft een gezellige dag te worden. De kinderen zijn zoals gewoonlijk  om 14:30 uur uit en dan 
start gelijk de meivakantie.  

 

Schoolreizen en schoolkamp 

Hieronder vindt u de bestemmingen van de schoolreizen en het schoolkamp en de kosten die hieraan 
verbonden zijn.  
 

 Groep 1/2: dinsdag 28 mei, De Leemkuil in 
Nijmegen.  Kosten: € 15,- per kind.  
Vertrek 9:20 uur.  
Aankomst op school rond 14:45 uur. 

 Groep 3/4: dinsdag 28 mei. Tivoli in Berg en Dal. 
Kosten: € 20,- per kind.  
Vertrek van school 9:15 uur.  
Aankomst op school  rond 14:45 uur. 

 Groep 5/6: maandag 24 juni,  Toverland in Sevenum. 
Kosten: 27,- per kind.  
Vertrek van school om 8:30 uur. 
Aankomst op school rond 17:00 uur. 

 Groep 7: maandag 24 juni. Efteling, Kaatsheuvel. Kosten: € 27,50 per kind.  
Vertrek van school 8:45 uur.  
Aankomst op school rond 17:00 uur. 

 Groep 8: maandag 17 t/m vrijdag 21 juni. Schoolkamp in Otterlo. Kosten: € 85,- per kind 

 
Begeleidende ouders betalen geen bijdrage. Binnenkort hoort u van de groepsleerkrachten hoe u 
zich kunt opgeven om als begeleidende ouder mee te gaan. 
We willen u vriendelijk vragen om het bedrag dat hierboven staat vermeld over te maken op 
rekeningnummer NL83 RABO 0102 9207 02 ten name van SgOMB in Bemmel. Wilt u bij uw 
overschrijving duidelijk de naam van de school en de naam én groep van uw kind(eren) vermelden.  
 

 
Berichtje van de ouderraad 

 
De mooiste avonturen op school mee beleven! Stel je eens 
voor... 
Je kind zien glunderen als ze met haar klas Sinterklaas mag 
ontmoeten... 
Kerst presentjes uitdelen en die glimmende snoetjes vol 

verrassing zien... 
Met je kinderen en andere ouders samen het jaarfeest voorbereiden–de kinderen vinden het nóg 
leuker dan de ouders... 
Een paar voorbeelden van de mooie avonturen die je als lid van de Ouderraad beleeft! 
Twee ouders maken plaats voor een aantal nieuwe ouders die ook willen genieten van het voorrecht 
om op de eerste rij bij de leukste activiteiten op school te zijn en hun bijdrage te leveren. Als 



ouderraad ontmoeten we elkaar ongeveer 9 keer per jaar en het is altijd gezellig. Je leert nieuwe 
mensen kennen. Kom je de avonturen van je kind meebeleven? Neem dan contact op met de leden 
van de ouderraad: or@lvbueren.nl  

 

Opening Schoolproject ‘Uitvinders en techniek’ 

Onze oud-collega Annet Konijn zal samen met Anja Hagendoorn de opening 
van ons project verzorgen. Ze doen dat met de voorstelling ‘Ik vind uit… En ik 
zoek onder’. Deze voorstelling is speciaal voor ons geschreven. De opening is 
voor alle leerlingen van groep 1 t/m 8 op maandag 6 mei. 

Via Klasbord en in de volgende nieuwsbrief wordt u op de hoogte gebracht 
van de verdere invulling van dit project in de verschillende groepen. 
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