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Opa-en-oma-ochtend 
 
Op dinsdag 12 maart j.l. organiseerden we weer een opa-en-oma-ochtend. Wat leuk dat er weer veel oma’s 
en opa’s de school hebben bezocht. Voor de kinderen was het ook speciaal om oma en/of opa in de klas te 
zien. Ook was het voor de opa´s en oma´s een leuke ervaring om te zien hoe hun kleinkinderen tegenwoor-
dig les krijgen op de Malsenburg. 

Fusienieuwsbrief 
 
Op 15 april komt de volgende fusienieuwsbrief alweer uit. Hierin 
leest u informatie over de voortgang van het proces rondom de 
nieuwbouw. 
 
Keuze Ja of Nee volgen fusie 
In de laatste fusienieuwsbrief stond de oproep uw keuze ken-
baar te maken. Op dit moment hebben 9 ouders laten weten of 
hun kinderen de fusie wel of niet zullen volgen. Heeft u uw keu-
ze nog niet doorgegeven? Dat kan via deze link: 
http://fusiescholen-tricht-buurmalsen.nl/2019/02/18/keuze-ja-
of-nee-volgen-fusie/ 
 

Studiedag 20 februari 
 
Op 20 februari stond er een studiedag op het 
programma. De ochtend stond in het teken van 
het unitonderwijs. Ineke van Sijl heeft ons we-
derom begeleid tijdens deze dag. Ineke werkt bij 
Slim Onderwijs en is expert op het gebied van 
het unitonderwijs. Deze sessie was een vervolg 
op de studiedag van 17 oktober 2018. Ook de 
laatste vragen zijn beantwoord. Aan het eind van 
de ochtend was Margreet aanwezig om de op-
brengst van deze studiemomenten gezamenlijk 
te bespreken. 
Aan het begin van de middag sloten we het och-
tenddeel af en vertrokken we naar Tricht voor 
het gezamenlijke middagprogramma. Met het 
team van de fusieschool hebben we de resultaten 
van de middenmeting besproken. 
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Nieuws van groep 1 & 2 

 

 

Nieuwsbrief  

 

Mededeling groep 5-6 

Beste ouders, 
 
Zoals jullie wellicht thuis al gehoord hebben, ligt er in de klassenbieb van groep 5/6 sinds deze 
week een boekje over seksuele voorlichting. De kinderen mogen/kunnen dit boekje zelfstandig 
lezen. 
 
Groet, 

Juf Danielle en juf Annemieke  

Uit de MR 
 
Verschillende ouders/verzorgers van de Malsenburg hebben contact gezocht met de MR met vragen over een 
continurooster in 2019-2020. Dit hebben we in de MR besproken en er heeft overleg plaatsgevonden met Margreet 
van Iterson. De huidige MR is feitelijk nu nog een samengestelde MR met leden van beide medezeggenschapsraden. 
Het rooster van de fusieschool is iets waar de ‘echte’ MR van de daadwerkelijke fusieschool vanaf september 2019 
pas invloed op kan uitoefenen. Dit onderwerp zal indien gewenst dan opnieuw op de MR-agenda komen. Ook hopen 
we later meer duidelijkheid te hebben over het IKC en eventuele mogelijkheden voor tussenschoolse opvang. Het 
rooster blijft qua lestijden in 2019-2020 dus zoals het nu is. 
Met Margreet is besproken dat er ouders/verzorgers van de Malsenburg zijn met vragen over het overblijven op 
school na de zomer. Daarom hier een korte uitleg met hoe het overblijven geregeld zal zijn na de zomervakantie. 
 
Op ‘t Hof biedt (net als alle andere scholen) de mogelijkheid om leerlingen tussen de middag te laten overblijven. 
Kinderen nemen zelf brood en drinken mee van huis. De namen van de leerlingen die overblijven worden ‘s 
ochtends genoteerd op een overblijflijst. Tussen de middag controleren de overblijfbegeleiders de namen en zorgen 
voor een gezellig en rustig overblijfmoment. De kosten zijn 1,50 euro per keer. Per overblijfmoment wordt er 
afgerekend. Het is ook mogelijk om een overblijfkaart te kopen, deze blijft de gehele schoolcarrière van de leerling 
geldig. U kunt kiezen uit een 10- of een 50-rittenkaart. Een 10-rittenkaart kost 12,50 euro en een 50-rittenkaart 
kost 50,00 euro (te verkrijgen op school). We proberen zoveel mogelijk met vier groepen leerlingen een 
overblijfgroep te formeren; groep 1/2, groep 3/4, groep 5/6 en groep 7/8. Iedere groep blijft over in een eigen 
lokaal. 
Mochten er nog enthousiaste en geschikte overblijfbegeleiders (ouders/verzorgers/bekenden/familie/buren) zijn? 
Die zijn altijd welkom. Meld je via directie@opthoftricht.nl aan bij Margreet.  
 
Vriendelijke groeten, oudergeleding MR-Malsenburg Lotte Huijing en Marc Teurlings 

Voetbaltrainingen 
 
We hebben Menno Willemse bereid gevonden om de voetbaltrainingen voor het schoolvoetbaltoernooi te 
verzorgen. Hij verwacht de deelnemers voor een training op: 
Groep 7 en 8 
woensdag 20 maart  13.30 uur - 14.30 uur 
woensdag 27 maart 13.30 uur - 14.30 uur 
 
groep 5 en 6 
vrijdag 5 april 15.15 uur- 16.15 uur 
woensdag 10 april 13.30 uur - 14.30 uur 
 
De trainingen worden in de speeltuin gegeven. Ze gaan ook door als het slecht weer is. Heeft uw kind een 
voetbal wilt u deze dan meegeven? 
 
Ook is Menno Willemse bereid gevonden om op te treden als spelbegeleider tijdens het voetbaltoernooi. 
Langs deze weg danken wij hem alvast hartelijk voor zijn tijd en energie. 
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Nieuws van groep 1 & 2 

 

 

Nieuwsbrief  

Kalender 
 
Wanneer     Wat        Wie      
vr 22 maart     Oefenen verkeersexamen    groep 7 en 8 
vr 29 maart      Vrije vrijdag       groep 1 en 2 
wo 3 april      Schoolvoetbal jongens en meisjes    groep 7 en 8 
do 4 april      Theoretisch verkeersexamen     groep 7 en 8 
vr 5 april      Praktisch verkeersexamen     groep 7 en 8 
di 9 april      Kledinginzameling      allen 
vr 12 april     Koningsspelen      allen 
di 16, wo 17 en do 18 april   Eindcito        groep 8 

Jarigen 

23 maart  Floris Verploeg 

 

Koningsspelen 
 
Vrijdag 12 april is het weer zover! 
Dan vieren wij de jaarlijkse Koningsspelen. Het thema van de Koningspelen: ‘Water drinken’. Deze dag 
vieren wij samen met Op ‘t Hof. 
 
De onderbouw, groep 1 t/m 4, wordt om 08.30 uur bij de Malsenburg in Buurmalsen verwacht. 
De bovenbouw, groep 5 t/m 8, wordt om 08.45 uur bij de voetbalvelden van VV Tricht verwacht. 
 
Wij openen het programma met het Koningsspelenlied ‘PASAPAS’. Daarna gaan we van start met het 
spelprogramma. In de middag serveren wij de Koningsspelenlunch (i.p.v. ontbijt). De kinderen hoeven 
daarom geen lunchpakket mee te nemen. Ook voor fruit en voldoende drinken wordt gezorgd. 
Deze dag houden wij een continurooster aan. De leerlingen gaan tussen de middag dan niet naar huis en 
kunnen om 14.00 uur weer worden opgehaald bij de Malsenburg of bij het voetbalveld. 
Moet u kinderen ophalen op de beide locaties? Doet u dan rustig aan, de kinderen blijven onder toezicht 
tot u er bent. Mocht u nog vragen hebben dan kunt u die stellen aan Aafke. 
 
Voor deze dag zijn wij nog op zoek naar hulpouders 10 voor de onderbouw en 10 voor de bovenbouw. 
Helpt u mee? U kunt zich opgeven via a.bronts@demalsenburg.nl of bij de groepsleerkracht. 

 

Nieuwe leerling 
 
We heten Guido van Kranenburg hartelijk welkom in groep 1 


