
 
 
 
 
 
 
 

Nieuwsbrief nr. 6                                                                 Buren, 23 maart 2016 

Beste ouders/verzorgers, 

Na afgelopen zaterdag ziet het plein er weer goed uit. Er is hard gewerkt op deze 
klusmiddag. Vandaag worden onze speeltoestellen ook nog even onder handen genomen. 
We zijn klaar voor het voorjaar. Michel, Simon, Bastiaan, Leon, Micha, Bouvien en Diane: 
heel erg bedankt voor jullie hulp! 

Grote rekendag  23 maart 2016 voor groep 1 t/m 8 
De titel van de rekendag is dit jaar “Kijkje achter de code”. De codes die 
tijdens de Grote Rekendag aan de orde zijn, doen denken aan de codes die 
gebruikt worden bij computers. Ook hier gaat het om codes die een 
werkwijze, een volgorde beschrijven, maar nu zonder dat er computers aan 
te pas komen.De kinderen leren denken in stappen die een computer maakt. 

Jaarplanning  
In de bijlage vindt u een aangepaste jaarplanning: 

- Dinsdag 31 mei: schoolreis groep 1 t/m 7 
- Dinsdag 17 mei: start schoolbreed project “natuur, wetenschap en techniek” 
- Vrijdag 27 mei: afsluiting project met inloop voor ouders en belangstellenden vanaf 

11.45 uur. 
 
Badminton op vrijdagmiddag a.s. 
I.v.m. de Studiedag Basisburen zal de badmintonactiviteit op vrijdagmiddag a.s. een half uur 
later starten: 14.30 uur 
 
Hulp gevraagd op 22 april voor de Koningsspelen 
Dit jaar willen we tijdens de koningsspelen, na een goed ontbijt, gaan sporten met alle 
kinderen. Hierbij kunnen we alle sportieve ouderhulp gebruiken. U kunt zich hiervoor 
aanmelden bij de leerkracht van uw kind of stuur een mail naar 
jacqueline.de.fouw@basisburen.nl. 
 
Krimp 
Enige tijd geleden hebben we u geïnformeerd over het proces rond goed onderwijs in de 
gemeente Buren en Kapel-Avezaath. Dit in verband met de terugloop van leerlingen en de 
schoolgrootte.  
Wij hebben toen aangegeven dat we in februari met een nieuwe notitie zouden komen, 
waarin we specifiek in zouden gaan op onze situatie. Door verschillende ontwikkelingen laat 
deze notitie iets langer op zich wachten; hij zal hoogstwaarschijnlijk in de loop van maart 
gereed zijn. 
 
We zijn op verschillende scholen, met de schoolteams en de medezeggenschapsraden in 
gesprek over het proces. Mogelijkheden en kansen worden verkend, samenwerking met 
onder andere opvangorganisatie wordt onderzocht. Ook wordt bekeken waar de 
bedreigingen liggen, wat we niet willen en waar de grenzen liggen. Goede, open, kritische en 
constructieve gesprekken.  
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Op de achtergrond wordt er hard gewerkt aan de contextanalyse. Zo is er onlangs een 
analyse gemaakt van de in- en uitstroom van leerlingen, wordt de leerlingprognose opnieuw 
berekend, zijn er gesprekken met de gemeente over het accommodatiebeleid en houden we 
de signalen vanuit het ministerie en de PO-raad ten aanzien van de berekening van de 
opheffingsnormering en -systematiek in de gaten. 
 
In de periode tot aan de zomer zullen we dan, in samenspraak met de scholen, de MR-en, 
de GMR, de Raad van Toezicht, de gemeenten en andere betrokken, verschillende 
scenario’s gaan uitwerken.  
 
Samenwerkingsverband Passend onderwijs BEPO zoekt medezeggenschap 
Voor de ondersteuningsplanraad van het samenwerkingsverband zijn wij op zoek naar leden 
die: 
 

 zich enthousiast en daadkrachtig willen inzetten voor het samenwerkingsverband, en 
 bovenschools kunnen denken en handelen, en 
 ervaring hebben met medezeggenschap, of 
 kennis hebben op het gebied van financiën, of 
 onderwijsinhoudelijke kennis hebben (gericht op ondersteuning), en 
 circa 50-60 uur per jaar beschikbaar zijn om zich in te zetten voor de OPR. 

Heeft u interesse? Leest u verder in de bijlage. 
 
 

       
 
Namens het team 
obs Koningin Beatrix, 
Jacqueline de Fouw 
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