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Schoolnieuws 
 
VERKIEZINGEN VERKIEZINGEN VERKIEZINGEN VERKIEZINGEN 
 
Sinds januari 2019 vergaderden de medezeggenschapsraden van Op ‘t Hof en van 
De Malsenburg gezamenlijk. Na de zomervakantie willen we gaan starten met een 
nieuwe medezeggenschapsraad. Daarin hebben twee ouders en twee leerkrachten 
zitting 
Alle ouders van de oudergeleding zijn aftredend. Van beide scholen heeft een ou-
der zich herkiesbaar gesteld. Mocht u zich verkiesbaar willen stellen dan kan dit. 
De leden van de medezeggenschapsraad hebben zitting voor een periode van twee 
jaar. 
Onze missie is om een transparante en betrokken MR te zijn, die vanuit gelijk-
waardigheid en respect voor verschillen op een positief kritische manier de onder-
wijskwaliteit en het veilige (leer)klimaat op school wil bewaken en stimuleren 
voor alle betrokkenen. 
U bent geïnteresseerd, maar wilt toch graag iets meer weten?  Neem dan contact 
op met Anton Franken ( antoniuspfranken@hotmail.com ) of Marc Teurlings
(marc.teurlings@kader-it-management.nl ) 
Kandidaten kunnen zich tot 19 juli 2019 aanmelden door middel van een kort stuk-
je te schrijven waarin zij zich voorstellen en waarin zij aangeven waarom zij in de 
medezeggenschapsraad willen. De brieven kunnen worden ingeleverd bij Neelke 
Stel (n.stel@opthoftricht.nl ) of Aafke Bronts. (a.bronts@demalsenburg.nl ) 
In de week van 9 september 2019 worden de stembriefjes meegegeven aan de 
leerlingen. De stembriefjes moeten uiterlijk 27 september 2019  worden ingele-
verd bij Neelke Stel of Aafke Bronts. 
Wij hopen dat u zich betrokken voelt bij onze school en dat u zich kandidaat stelt 
voor de medezeggenschapsraad. 
Met vriendelijke groet, 
De  Medezeggenschapsraad. 

 

Laatste korfbaltraining 

Op maandag 17 juni wordt de derde korfbaltrai-
ning verzorgd door Korfbalvereniging Animo. De 
kinderen die meedoen met het korfbaltoernooi 
worden om 18.30 uur verwacht in sportkleding 
op het Korfbalveld van Animo. De training is om 
19.30 uur afgelopen.  Denise en Leontien zullen 

aanwezig zijn om de leerlingen te ontvangen. 

Schoolreizen 
 
Groep 3 t/m 6 gaat op 20 juni op schoolreis. De ouders zijn 
hiervan op de hoogte. 
Groep 7 en 8 gaat van 26 juni t/m 28 juni op schoolkamp. Ook 
hiervan zijn de ouders op de hoogte. 
Groep 1 en 2 gaat op 27 juni op schoolreis naar “t Achterhuis 
in Leerdam. Het vervoer  en de begeleiding wordt verzorgd 
door het team en de ouderraad. De kosten voor dit schoolreis-
je bedragen 13 euro. Wilt u zo vriendelijk zijn dit bedrag voor 
20 juni aan Aafke te betalen? 
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Nieuws van groep 1 & 2 

 

 

Nieuwsbrief  

 

Ode aan de Linge 
 
Buitentheater 
 
Tijdens deze activiteit spelen we buiten toneel, hoe leuk is dat! Samen doen we opdrachtjes waardoor je 
meer zelfvertrouwen krijgt, je voelt je veilig en vertrouwd in het park langs de Linge, waar je leert om samen 
theater te maken! Doe je mee met toneelspelen langs de Linge? Graag voorafgaand aanmelden! Mocht je nog 
niet om 15:00 uur vrij zijn van school? Je kan, na aanmelding, tot 15:30 uur aansluiten bij deze activiteit! 
 
Datum: vrijdag 7 juni 
Tijd: 15:00 – 16:00 uur 
Docent: Gabri 
Locatie: Lingepark Geldermalsen 
Prijs: gratis 
 
Aanmelden Buitentheater: 
https://welzijnwestbetuwe.nl/evenementen/buitentheater/ 
 
 
Samen creëren we Land Art 
 
Tijdens deze activiteit maken we kunst in en met de natuur. Zo kan je aan de slag met bijvoorbeeld touw, 
steentjes, schelpen, stokjes, bladeren, veertjes of wol. Creëer je mee? Graag voorafgaand aanmelden! De ac-
tiviteit kan eerder afgelopen zijn. Mocht je nog niet om 15:00 uur vrij zijn van school? Je kan, na aanmelding, 
tot 15:30 uur aansluiten bij deze activiteit! 
 
Groep: 1 t/m 8 
Datum: vrijdag 7 juni 
Tijd: 15:00-16:00 uur 
Docent: Nathalie 
Locatie: Lingepark, Geldermalsen 
Prijs: Gratis 
 
Aanmelden Samen creëren we Land Art 
https://welzijnwestbetuwe.nl/evenementen/samen-creeren-we-land-art/ 

Expressie - Samenwerking - 
Creativiteit - Groep 8 
 
Op dinsdag 2 juli veranderen de leerlingen van 
groep 8 van De Malsenburg en Op ‘t Hof in 
‘levende standbeelden’. Met deze feestelijke 
voorstelling ronden de groepen hun samenwer-
king af. Ouders zijn van harte welkom tussen 
14.15u en 14..45 u bij Op ‘t Hof in Tricht om bij 
deze voorstelling  te komen kijken! 

Kennismakingsmiddagen De Mal-
senburg/ Op ’t Hof groep 3/4 
 
Op de middagen van 18, 24 juni en 4 juli gaat groep 3/4 
wennen bij Op ‘t Hof. Het is de bedoeling dat de ouders 
zelf de kinderen brengen en halen voor de wenmiddagen. 
Voor de overblijfkinderen wordt vervoer geregeld. Wilt u 
bijtijds doorgeven of uw kind deze dag(en) overblijft.  
Het is geen probleem als broertjes/zusjes na de middag-
pauze iets later in de klas aankomen en na 15:00 uur iets 
langer bij de leerkracht blijven ivm het halen van groep 
3/4. 

https://welzijnwestbetuwe.nl/evenementen/buitentheater/
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Nieuws van groep 1 & 2 

 

 

Nieuwsbrief  

Kalender 
 
Wanneer    Wat         Wie      
ma 10 juni        Vrij i.v.m. Tweede Pinksterdag     allen  
di 11 t/m vrij 14 juni   Vrij i.v.m. studiedagen team     allen 
vrij 14 juni     Prijsuitreiking en Slotmanifestatie Techniekwedstrijd  gr. 7/8 
vrij 14 juni     Tentoonstelling Techniekwerkstukken     
     tussen 19-21 u Poppenbouwing 3 te Geldermalsen  allen 
wo 19 juni     Schoolfotograaf       allen 
do 20 juni     Schoolreis         gr. 3 t/m 6 
vr 21 juni     Volgende nieuwsbrief 
za 22 juni     Schoolkorfbaltoernooi 
di 25 juni     Rapport mee       allen 
wo 26 t/m vr 28 juni   Schoolkamp         gr. 7/8 
do 27 juni     Schoolreis         gr. 1/2 
vr 28 juni     Vrije vrijdag        gr. 1/2  
ma 1 juli     Rapportbespreking 
vr 5 juli     Vrije vrijdag        gr. 1/2  
vr 5 t/m vr 12 juli    Feestweek        allen 

Jarigen 

10 juni   Robin Zondag 

17 juni   Anna de Heus 

19 juni   Milan Damen 

21 juni   Aaron den Besten  

Techniekwedstrijd 
 
Alle leerlingen van groep 7 en 8 hebben de afgelopen maanden gewerkt aan een werkstuk voor de techniek-
wedstrijd. Deze werkstukken, met een kettingreactie, worden vrijdag 7 juni ingeleverd door juf Pieternel. Op 
vrijdag 14 juni is de Slotmanifestatie en de prijsuitreiking bij Bouwmeesters, Poppenbouwing 3 te Geldermal-
sen. Vanaf 9 uur zijn alle kinderen van groep 7 en 8 welkom om hierbij aanwezig te zijn. Juf Pieternel zal ook 
aanwezig zijn, want wellicht valt één van onze groepjes in de prijzen! Kinderen die dat willen, kunnen mee-
fietsen vanaf school naar Geldermalsen. Dan zorg je dat je om 8.30 uur op school bent. Hopelijk tot dan! 
‘s Avonds, tussen 19 en 21 uur, zijn ouders en andere belangstellenden van harte welkom om de werkstukken 
te komen bewonderen bij Bouwmeesters, Poppenbouwing 3 te Geldermalsen. 

Rapport 
 
Op dinsdag 25 juni krijgt uw kind zijn/haar rap-
port mee naar huis. Wilt u naar aanleiding van 
het rapport de leerkracht van uw kind nog even 
spreken dan kunt u intekenen voor de rapport-
bespreking op 1 juli bij de leerkracht van uw 
kind. 

Schoolfotograaf 
 
Op woensdag 19 juni komt de schoolfotograaf. Om 8.30 
uur begint hij met de foto’s van kinderen die een jonger 
en/of ouder broertje/zusje hebben die niet hier op 
school zit(ten).  

Website school 
 
Belangrijke informatie van www.demalsenburg.nl is verplaatst naar www.opthoftricht.nl 
Op de site www.opthoftricht.nl zijn de nieuwsbrieven en de schoolgids van de Malsenburg ge-
plaatst. Daarnaast zijn er een aantal andere aanpassingen gedaan op deze site. 
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Nieuws van groep 1 & 2 

 

 

Nieuwsbrief  

Programma Feestweek 
 
 
De afsluitende feestweek komt steeds dichterbij. Hierbij delen we alvast een overzicht van de activiteiten die 
in deze week zullen plaatsvinden: 
 
Vrijdag 5 juli 
Vanaf 13 uur wordt er een sportmiddag georganiseerd door stichting Elfdorpenspel Buurmalsen 
De kleuters zijn op vrijdag 5 juli officieel vrij, maar zijn gedurende de middag van harte welkom. De middag 
zal worden afgesloten met een groot pannenkoekenbuffet voor alle inwoners uit Buurmalsen. 
 
Maandag 8 juli 
Start circusproject voorstelling voor de kinderen 
+ les in de klas 

Afscheid groep 8 van 19.00 - 21.00 uur, voor ouders en kinderen van groep 8. 
 
Dinsdag 9 juli 
Oefenen voor de voorstelling 
+ les in de klas 
Uitje groep 8 tot 12 uur. 
Groep 1 t/m 7 oefenen afscheidslied 
 
Woensdag 10 juli 
Oefenen voor de voorstelling onder begeleiding van de circusschool 
+ les in de klas 

Afscheid juffrouw Arina (Op verzoek van juffrouw Arina mogen ouders vanaf 12.00 uur afscheid komen ne-

men.) 
 
Donderdag 11 juli 
Les in de klas. 
In de middag Clown Clinic voor de groepen 4 t/m 6. 

Afscheid juffrouw Daniëlle (Op verzoek van juffrouw Daniëlle mogen ouders vanaf 14.30 uur afscheid ko-

men nemen) 
 
Vrijdag 12 juli 
Alle leerlingen eten op school, de OR verzorgt de lunch. 

De grote circusvoorstelling van 13.30 uur tot 14.30 uur + sluiting locatie de Malsenburg. 
Afscheidsfeestje Anneke en ambtsjubileum Aafke van 18.30 uur tot 20.30 uur. 
 
We hopen u te mogen verwelkomen tijdens de vetgedrukte activiteiten. Noteert u deze data alvast in uw 
agenda. 
 
 
In de week van 15 t/m 18 juli volgen de leerlingen de laatste week les in Tricht. 


