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Groepsverdeling schooljaar 2014-2015 
Qua leerlingenaantal blijven we komend schooljaar ongeveer op hetzelfde. Wel krijgen we iets meer 
formatie en kunnen we de driecombi-groepen wat vaker ontkoppelen. 
Schooljaar 2014-2015 gaan we werken met dezelfde combinatiegroepen als afgelopen jaar. 
  
Groep 1/2   
Start met 15 leerlingen 
Ma/di/wo                    Rianne Mombarg 
Do/vrij                       Saskia Ottens 
  
Groep 3/4/5 
21 leerlingen 
Week op, week af met wisseldag op woensdag            Angelieta van der Velden met Fione Bos 
Ontkoppeling op dagdelen op ma/di/wo/vrij                Thea van Maanen 
  
Groep 6/7/8 
20 leerlingen 
Ma/di/do en vrij                                             Marian van der Slikke 
Wo                                                                  Marja Moerenhout 
Ontkoppeling do-ochtend                                Marja Moerenhout 
Ontkoppeling ma- en di-ochtend                     Saskia Ottens 
  
Helaas moeten we afscheid nemen van Henriette Wijnen, Marika Warris en Karin Witteman. 
Henriette gaat komend jaar een opleiding in de zorg beginnen en Marika gaat na 9 jaar op De Klepper 
o.a. de leerlingen met een rugzak begeleid te hebben, hetzelfde werk doen op een basisschool in 
Erichem. 
We gaan er vanuit dat Marian van der Slikke in het nieuwe schooljaar weer volledig hersteld zal zijn 
en daarom nemen we ook afscheid van haar vervangster Karin Witteman. Karin gaat meer uren 
op  OBS De Meent in Ommeren werken. 
In verband met het teruglopende aantal leerlingen, de krimp in het hele land en dus ook op de 
scholen van BasisBuren, hebben er wat verschuivingen van leerkrachten plaatsgevonden. Niet alle 
leerkrachten van BasisBuren konden op hun huidige school blijven werken, maar velen hebben 
ergens anders een nieuwe plek gevonden. 
Wij zijn blij dat we Saskia Ottens (jawel de dochter van Ageeth!) mogen verwelkomen in ons team. Zij 
heeft zowel in de kleutergroep als in de bovenbouw leservaring. Onderwijsassistent Thea van 
Maanen komt ons team in de onderbouw versterken. Zij werkt al enige tijd in de onderbouw binnen 
BasisBuren. 
  
Afscheid 
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Marika heeft 9 jaar bij ons op school gewerkt en heeft in die jaren niet alleen Kristian begeleid maar 
ook heel wat creatieve-, lees-, aardrijkskunde- en geschiedenislessen verzorgd in verschillende 
groepen. 
Zij heeft dus in al die jaren veel betekend voor onze school. Gelukkig heeft Marika een leuk 
afscheidsfeest bedacht in de stijl die bij haar past. Op donderdagmiddag 10 juli zal dit plaatsvinden 
met alle leerlingen en een aantal gastdocenten die workshops komen geven op het gebied van zang, 
dans, creativiteit en drama. Een cadeau idee namens de leerlingen vindt u in de bijlage. 
Van Henriette nemen we in de kleutergroep afscheid op woensdag 16 juli. Zij heeft zich het 
afgelopen schooljaar enthousiast ingezet om de kleuters een gezellig en leerzaam schooljaar te 
bieden. Wij wensen haar veel succes met haar nieuwe opleiding. Juf Rianne coördineert dit afscheid 
en zal binnenkort de ouders een e-mail sturen over de inhoud van deze ochtend. 
De laatste donderdag nemen we met de kinderen uit de bovenbouw ook van Karin afscheid.  Karin 
heeft enorm hard gewerkt om alle leerlingen in de driecombinatiegroep te kunnen bieden wat ze 
nodig hadden. Dit was een hele klus, maar geen vraag was haar teveel. 
Jelle, de stagiaire van de middenbouw is momenteel voor stage in Oeganda. We hopen in groep 
3/4/5 ook van hem nog officieel afscheid te kunnen nemen en danken hem voor zijn inzet. 
  
Evaluatie en schoolkamp 
Afgelopen woensdag tijdens de studiedag heeft het team onder andere het afgelopen jaar 
geëvalueerd.  De belangrijkste conclusie is dat, ondanks dat we voor het eerst met drie-
combinatiegroepen gewerkt hebben, we kunnen terugkijken op een geslaagd jaar met wederom 
opbrengsten die minimaal op het verwachte niveau liggen. Dit is alleen mogelijk geworden door de 
enorme inzet van alle collega’s  en daar zijn we met z’n allen erg trots op. 
Wel is gebleken dat het harde werken en vele uren maken niet oneindig door kan blijven gaan. 
Daarom hebben we samen kritisch gekeken naar het verminderen of verspreiden van de werkdruk. 
Zo hebben we onder andere samen met de OR gekeken naar de planning van extra activiteiten. Een 
van de opvallendste aanpassingen is dat we het schoolkamp voor de bovenbouw verplaatsen naar 
het begin van het schooljaar. Dit betekent dat we komend schooljaar al weer vrij snel op kamp gaan. 
Namelijk van maandag 29 september tot en met 1 oktober met de groep 6/7/8. 
  
Ouderbijdrage schooljaar 2014-2015 
Voor het komende schooljaar wil de OR voorstellen de ouderbijdrage te verhogen. De kamplocatie in 
Veenendaal is fors duurder geworden en ook het budget voor de schoolreis is niet meer toereikend. 
Voor het kamp wordt momenteel naar alternatieven gezocht, maar ook dan is het huidige budget te 
krap. De bijdrage voor de overige activiteiten, zoals Kerst, Sinterklaas, zomerfeest etc. blijft 
ongewijzigd. De ouders zullen op de Algemene Ouderavond, begin september, hun goedkeuring 
moeten geven voor de verhoging. 

  Algemene 
activiteiten 

Kamp of 
Schoolreis 

Totaal (was) 

Groepen die op schoolreis gaan € 25 € 30 € 55 (€ 50) 

Groepen die op kamp gaan € 25 € 60 € 85 (€ 75) 

  
Theatervoorstelling 
Afgelopen vrijdag zijn de groepen 7 en 8 op de fiets naar de theatervoorstelling “Vlinder” in 
Culemborg geweest. Het verhaal ging over vluchtelingen, wat dat voor impact op je kan hebben en 
wat wij een geluk hebben dat wij hier geboren zijn.  Het heeft veel indruk gemaakt op de leerlingen. 
  
Kleppercamping Hollandia heeft vaders nodig! 
‘t Is bijna zover; de camping begint aanstaande donderdagmiddag om 18.00 uur! Dankzij de grote 
inzet van de ouderraad belooft het weer een gezellige camping te worden. Deze donderdagmiddag 
zijn de kinderen vrij. 



Alle kinderen hebben een (oranje) uitnodiging gekregen inclusief een lijstje van wat er meegebracht 
moet worden. Deze uitnodiging is na te lezen in een van de bijlages. Het programma blijft een 
verrassing. Een tipje van de sluier: er zal een voetbal-clinic plaatsvinden op vrijdagochtend na het 
ontbijt. Hiervoor zouden we graag nog wat meer vaders willen inzetten. Als u hiervoor tijd kunt 
vrijmaken, geef u dan a.u.b. op! Hoe meer vaders, hoe kleiner we de groepjes kunnen maken. Na de 
gezamenlijke afsluiting met de ouders om 11.00 uur op vrijdagochtend, ruimen we samen de 
bedden, tenten en dergelijke op.  
  
Musical “Vermist” 
De leerlingen van de bovenbouw zijn deze spetterende musical samen met een aantal ouders en de 
leerkrachten enthousiast aan het instuderen. Deze keer zal er een buurtfestival plaatsvinden in de 
school op maandag en dinsdag. Wilt u dit festival bijwonen dan kunt u via een leerling uit de 
bovenbouw of via dit mailadres,  gratis kaartjes bestellen. Er is een middagvoorstelling (de generale 
met de kinderen), een maandagavond voorstelling en een dinsdagavondvoorstelling met aansluitend 
het afscheid van de leerlingen van groep 8 met hun ouders. De middagvoorstelling begint om half 2, 
de avondvoorstellingen beginnen om 19.00 uur. U bent van harte welkom maar alleen met een 
entreebewijs. Er kunnen namelijk maar een beperkt aantal mensen in de patio.  
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