
 

 

 

 

 

                                                                 
Nieuwsbrief nr. 5                                                                 Buren, 11 februari 2016 

Beste ouders/verzorgers, 

Afgelopen week hebben we de voorleesdagen 
afgesloten. Na de kleine pauze zijn de 
leerkrachten naar een andere klas gegaan om 
voor te lezen. Ook zijn de peuters van “De kleine 
Prins” voorgelezen door een aantal kinderen uit 
groep 5. 

Tegelijkertijd hebben de groepen 5 t/m 8 gewerkt zich beziggehouden met poëzie. Een 
kleine tentoonstelling van eigen werk is tot aan de voorjaarsvakantie te bekijken in ons 
leerplein. 

Juf Ellen 
Juf Ellen verwacht in juli haar tweede kindje. Vanaf eind mei zullen we voor passende 
vervanging van juf Ellen zorgen. 

Klusmiddag schoolplein, tuin, schooltuin 
Graag willen we wat werkzaamheden verrichten om ons schoolplein, tuin en schooltuin, 
voorjaarsklaar te maken. Het is fijn dat er al veel snoeiwerk is gedaan; het schoolplein ziet er 
aan de voorkant redelijk netjes uit. Ook zullen onze speeltoestellen deze week weer tiptop in 
orde gemaakt worden. 
Toch staan er nog steeds wat klusjes op ons lijstje, zoals onkruid wieden, spitten in de 
schooltuin, zand wegscheppen op het schoolplein, fietsenrekken vastzetten, vegen en 
houtsnippers verspreiden. 
 
We willen hiervoor een werkmiddag houden op zaterdag 19 maart vanaf 13.00 uur en 
hopen op veel hulp van ouders. Voor informatie en aanmelding voor deze klusmiddag kunt u 
bij mij terecht of mail: jacqueline.de.fouw@basisburen.nl 
 
 
Nieuws van Buitenpret : peuterspeelleergroep De Kleine 
Prins en voorschoolse opvang 
Eind augustus 2015 is Kinderdagverblijf Buitenpret in Buren 
gestart met haar tweede dependance: 'Peuterspeelleergroep de 
Kleine Prins'.  
Deze nieuwe uitdaging begonnen wij met twee ochtenden en een 
handjevol kinderen... Na ruim vijf maanden, gaan wij per februari 
2016 onze vierde ochtend openen.  
 
Peuterspeelleergroep de Kleine Prins bevindt zich in de unit van de basisschool en is op 
maandag-, dinsdag-, donderdag- en vrijdagmorgen geopend van 08.30 tot 12.00 uur. Samen 
met de basisschool is er een goede en vooral prettige samenwerking. De kinderen weten de 
weg naar school, spelen in de gymzaal, lopen door de school, maken gebruik van de 
toiletten (zindelijkheid stimuleren) en doen mee aan de vele activiteiten die de school jaarlijks 
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organiseert. De drie vaste leidsters Freda, Anouk en Ilse werken dagelijks met 'Puk' en zijn 
VVE (Vervroegde Voorschoolse Educatie) geschoold.  
 
Puk is een knuffel, die iedere dag weer nieuwe avonturen beleeft samen met de kinderen... 
Puk is een vriend van de kinderen! Hij heeft vrolijke kleuren, biedt veiligheid, voelt vertrouwd, 
stimuleert kinderen al spelenderwijs in hun ontwikkeling en zorgt ervoor dat kinderen sneller 
(in de kring of aan tafel) iets durven zeggen... Om de 6 a 8 weken is er een ander thema, 
waardoor kinderen besef krijgen van tijd, seizoenen, (feest)dagen en alledaagse 
gebeurtenissen.  
 
Op dit moment werken wij met het thema: 'Ik en mijn familie!'. De kinderen mogen foto's van 
thuis meenemen die wij in de kring met elkaar bespreken. Het is erg leuk om te zien als een 
kind zijn familieleden herkent en vol trots papa, mama, broertje/zusje, opa of oma laat zien!  
 
Jaarlijks terugkomende 'vieringen' als Pasen, Valentijnsdag, dierendag, carnaval, 
zomer(vakantie), sinterklaas, kerst, vader- en moederdag worden bij ons zeker niet 
overgeslagen! Zou u het leuk vinden als uw kind (buiten)speelt, leert en plezier maakt samen 
met zijn vriendjes, buurtgenootjes, neefjes/nichtjes, vriendjes of vriendinnetjes? Neem dan 
vrijblijvend contant met ons op.  
 
Voorschoolse opvang 
Zit uw kind al op de basisschool en kunt u niet alle dagen zelf uw kind naar school brengen? 
Dan kunt u per 1 Januari 2016 bij ons gebruik maken van voorschoolse opvang (VSO). 
Iedere maandag-, dinsdag-, donderdag- en vrijdagmorgen zijn wij open vanaf 07.30 uur en 
brengen de kinderen naar de klas, wanneer de school begint.  
   
Wij hopen er samen met jullie weer een mooi jaar van te maken!  
Namens het team van peuterspeelleergroep de Kleine Prins, tot ziens. 
 
Freda, Anouk & Ilse 
 
Email: info@kinderdagverblijfbuitenpret.nl  
Tel. Buitenpret: 0345-502536 
Tel. De kleine Prins: 06-52050809 
 
Experimenteren met de gekke professor van Mad Science 
Op dinsdag 16 februari komt Mad Science een spannende wetenschap & techniekshow 
verzorgen op de Koningin Beatrixschool in Buren! 
Aan de hand daarvan kunnen de kinderen zich inschrijven voor de naschoolse 
wetenschap & techniekcursus. 
 
De kinderen gaan 6 bijeenkomsten aan de slag met talloze 
experimenten, activiteiten en demonstraties. De lessen liggen dicht bij 
de belevingswereld van de kinderen en stimuleren een onderzoekende 
leerhouding. 
De cursus gaat komend schooljaar over onder andere luchtdruk, de 
wetten van Newton en de aarde. Een afwisseling van fantastische thema’s! 
 
Kinderen krijgen op deze manier een positieve kijk op wetenschap & techniek en beseffen 
beter hoe het de wereld om hen heen beïnvloedt. Observeren, analyseren en conclusies 
trekken zijn immers belangrijke vaardigheden, voor nu en later. Na iedere les krijgen de 
kinderen een pakketje en informatie mee naar huis om thuis verder te leren en 
experimenteren.  
 
De activiteiten vinden plaats in een lokaal op de school. 
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Data van de cursus: 
Dinsdag 01-03-2016 
Dinsdag 08-03-2016 
Dinsdag 15-03-2016 
Dinsdag 22-03-2016 
Dinsdag 29-03-2016 
Dinsdag 05-04-2016 
 
Tijdstip: 15:30 uur tot 16:30 uur. 
Inschrijven kan tot 24 februari 2016 via http://nederland.madscience.org  
Deelname kost € 65,- per kind. 
 
Ook de allerkleinsten op hockey! 
Hockeyclub Culemborg (CMHC) biedt vanaf het voorjaar voor het eerst hockey aan voor 
kinderen van 4 tot 6 jaar.  
Fun Key hockey is een leuke, speelse kennismaking met de hockeysport.  
De eerste serie van acht lessen start op zondag 13 maart en is iedere twee weken van 10.30 
uur tot 11.30 uur.  
De kosten zijn €40,- voor acht lessen. 
Wilt u meer informatie of uw kind aanmelden? Stuur dan een mail naar funkey@cmhc.nl. 
Wees er snel bij want het aantal deelnemers is beperkt.  
Meer informatie over de hockeyclub Culemborg vindt u op de website www.cmhc.nl 

 
Namens het team 
obs Koningin Beatrix,  
Jacqueline de Fouw 
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