
 
 
 
 
 
 
 

Nieuwsbrief nr. 8                                                                Buren, 23 juni 2016 

Beste ouders/verzorgers, 

De afronding van het jaar is nu echt begonnen. De schoolreisjes en het kamp van groep 8 
zijn achter de rug. We kunnen terugkijken op twee zeer geslaagde ouderavonden, een hele 
gezellige High Tea en een bijzonder zinvolle presentatie van het 
oudertevredenheidsonderzoek. Hele mooie ingrediënten om volgend schooljaar verder te 
bouwen aan onze mooie school.   

Onze school steunt school in Zambia  
Al een aantal jaren spant onze dorpsgenoot Marlein 
Meulenbeek zich samen met zoon Jorrit in voor 
onderwijs aan kansarme kinderen in Lusaka, de 
hoofdstad van Zambia. 

Bij haar afscheid in december 2015 van BasisBuren 
heeft ze het Marlein Meulenbeek fonds gekregen om dit 
project verder uit te kunnen breiden. Alle scholen van 
BasisBuren gaan hun bijdrage leveren aan dit fonds. 
Ook de Beatrixschool juicht dit initiatief van harte toe. 
Onderwijs geeft kinderen waar ook ter wereld een doel 
en een kans op een betere toekomst.  

Vandaar ook dat wij als team u het volgende willen vragen. 
Bij het vieren van verjaardagen van onderwijzend personeel, het verlaten van de basisschool 
of andere festiviteiten verzoeken wij u ons geen cadeaus meer te geven, maar een kleine 
bijdrage in het spaarvarken te doen voor het Marlein Meulenbeek fonds.  
Wij komen in het leven immers niets tekort en gunnen kinderen in Lusaka een net zo fijne en 
onbezorgde jeugd als de kinderen van onze school.  
 
Wij zijn van plan om volgend schooljaar in alle klassen aandacht te gaan besteden aan dit 
project, zodat het voor de kinderen gaat ‘leven’. 
 

OBS  “Koningin Beatrix” steunt van ganser harte de 
ST Pemama’s primary and secundary school in Lusaka 

Gun de kinderen van Zambia een toekomst. 

Meer informatie vindt u op www.stpemama.wordpress.com 
 

Hartelijk dank! 
 

 
Uitnodiging namens Speeltuinen Buren  
Op 29 juni 2016, om 12.15 uur vindt de overdracht plaats van de 5 speeltuinen van de 
Gemeente Buren aan de Stichting Speeltuin Buren. De wethouder, mw. Geerdink, en het 

http://www.stpemama.wordpress.com/


bestuur van de stichting zullen de overdracht tekenen samen met de Kinderraad van de 
Stichting Speeltuinen. 
 
Om 12.15 uur zal het contract ondertekend worden onder de geschonken Basketbalpaal op 
de speeltuin aan de Tielseweg. De ouders en de kinderen van de Beatrixschool zijn hiervoor 
van harte uitgenodigd. Met de Beatrixschool is afgesproken dat kinderen die hier graag bij 
willen zijn op 29 juni door de ouders om 12.00 uur van school kunnen worden gehaald. De 
ouders zijn uiteraard ook van harte welkom tijdens de overdracht van de gemeente en het 
installeren van de Kinderraad. Voor een drankje wordt gezorgd. Om 12.45 uur kan iedereen 
weer huiswaarts. 
 
Jaarplanning 
Nog vóór de zomervakantie zullen wij onze jaarplanning bekend maken. 
Voor komend schooljaar gaan wij ook een aantal studiedagen inplannen. De kinderen zijn op 
deze dagen vrij. De eerste willen wij u alvast noemen: woensdag 7 september 
 
Juf Saskia 
Juf Saskia heeft u niet meer kunnen vinden op onze klassenverdeling. Het gaat goed met 
haar, zij gaat een nieuwe uitdaging aan op een andere school.  
 
 
 
Namens het team 
obs Koningin Beatrix, 
Jacqueline de Fouw 


