Beste ouder(s)/verzorger(s),

augustus 2018

We hopen dat u allemaal een fijne vakantie heeft gehad. In deze informatiebrief leest u
een aantal belangrijke zaken, die handig zijn om te weten, voordat de scholen aanstaande
maandag starten.
Maandag 27 augustus verwachten we alle leerlingen weer op tijd op school. De leerlingen
zijn welkom op het schoolplein om lekker te spelen, om 08.25 uur gaat de bel en start het
nieuwe schooljaar!
Leerlingen van De Meent gaan allemaal tegelijk naar binnen, dus ook de groep ½ leerlingen.
Voor de leerlingen van De Regenboog en De Sterappel geldt dat de groep ½ leerlingen in de
klas start en de groepen 3 t/m 8 op het grote plein.
Omdat het de eerste dag is, zijn ouders van harte welkom om mee naar binnen te lopen en
even om de hoek te kijken waar uw zoon/dochter in de klas komt te zitten.

Denkt u eraan dat er dit jaar een kleine wisseling is in de schooltijden, op vrijdag gaan we nu
ook tot 12.30 uur naar school. Schooltijden Van de Meent en de Regenboog zijn:
maandag
08.30-12.00 uur
13.15-15.15 uur
dinsdag
08.30-12.00 uur
13.15-15.15 uur
woensdag
08.30-12.30 uur
donderdag
08.30-12.00 uur
13.15-15.15 uur
vrijdag
08.30-12.30 uur
De Sterappel heeft ‘s morgens dezelfde tijden, maar werkt op de maandag, dinsdag en
donderdagmiddagen van 13.00 - 15.00 uur.
.
Zoals u weet is er een verandering in de managementstructuur voor de drie scholen.
Gerrie Amperse en Anneke Smits zijn de twee directeuren voor de drie scholen in Buren
Oost: De Meent, De Regenboog en De Sterappel.
Hieronder ziet u wanneer wij aanwezig zijn op iedere school.De dagen dat er geen directeur
aanwezig is, is de Intern Begeleider het eerste aanspreekpunt voor collega’s.
U kunt altijd een afspraak maken met ons via de mail of telefonisch, als u ons graag wilt
spreken.
Om meer duidelijkheid te geven over bij wie u terecht kunt, hebben wij de volgende
taakverdeling gemaakt:

Heeft u een leerling in de groepen 1 t/m 4, dan loopt het contact via Gerrie Amperse,
heeft u een leerling in de groepen 5 t/m 8, dan via Anneke Smits.
Voor De Regenboog valt de groep 4/5 geheel onder Anneke Smits
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Gerrie Amperse
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06- 10749187
06- 36267708

gerrie.amperse@basisburen.nl
anneke.smits@basisburen.nl

We hopen in de eerste weken veel ouders te ontmoeten op de scholen en een hand te
schudden.Mocht het echter nog niet gelukt zijn om met ons kennis te maken, dan zijn wij in
elk geval aanwezig op de volgende momenten in de school.
Op maandag 10 sept vanaf 19.30 uur op De Regenboog
Op maandag 24 sept om 08.15- 08.45 uur op De Meent
Op dinsdag 25 sept van 18.30- 19.30 uur op De Sterappel

De jaarkalender ontvangt u in de eerste schoolweek. Daar staan alle vrije dagen, vakanties
en activiteiten per school op aangegeven. Tevens ontvangt u dan de eerste nieuwsbrief met
informatie over de school, het personeel en andere interessante zaken.
We wensen iedereen een fijn schooljaar toe!

Namens de teams van De Meent, De Regenboog en De Sterappel,
Gerrie Amperse, meerscholen directeur
Anneke Smits, meerscholen directeur

