
 

 

 

 

 

                                                                      

Nieuwsbrief nr. 1                                                              Buren,  28 augustus  2015 

Aan ouders/verzorgers, 

We kunnen alweer terugkijken op een goede eerste schoolweek. Het lijkt of de vakantie 

al ver weg is. De laadjes zijn gevuld met boeken en schriften en de “schatten” van de 

vakantie zijn binnen de groepen uitgebreid bekeken en besproken. Sommige botten, 

stenen en ander moois behoeft, volgens de kinderen, nog wat extra onderzoek. Nog niet 

alle vragen zijn beantwoord. Daar hebben we gelukkig nog een heel schooljaar voor. 

Jaarplanning 

De jaarplanning van dit schooljaar staat op onze website en vindt u in de bijlage. Graag 

uw aandacht voor de data van de oudergesprekken en voor de avond van onze 

kerstviering (woensdag 16 december a.s.). Ook volgen er nog twee studiedagen. De 

kinderen hebben dan een vrije dag. De data van deze studiedagen zullen wij zo spoedig 

mogelijk aan u doorgeven. 

Adressen en telefoonnummers 

Het is belangrijk dat wij de juiste telefoonnummers, mailadressen en extra nummers 

van ouders hebben. Onze ervaring is dat deze regelmatig veranderen. Wij zullen daarom 

2x per jaar een update van u vragen. In de bijlage ziet u hiervoor een formulier. Zou u 

dat willen invullen en willen inleveren bij de leerkracht? 

Informatie-avond 

Dinsdag 15 september a.s. houden we onze jaarlijkse informatie-avond. De 

leerkrachten vertellen wat er komend schooljaar aan bod komt. Natuurlijk is er ook alle 

gelegenheid tot vragen stellen. U bent van harte welkom van 19.00 uur tot 19.45 uur in 

de groepen 1 t/m 4. Van 20.00 uur tot 20.45 uur in de groepen 5 t/m 8.  

Lege batterijen 

Dat lege batterijen niet thuishoren in de vuilnisbak, weet iedereen. Er kunnen stoffen 

inzitten die schadelijk zijn voor het milieu. Bovendien kunnen de metalen worden 

hergebruikt. 

Op school staat een inzamelton. Als beloning kunnen we hiervan ook nog leuke spulletjes 

kopen. 

 

Namens het team,  



obs Koningin Beatrix,  

Jacqueline de Fouw 


