
 

 

 

 
 
                                                                      

Nieuwsbrief nr. 2                                                              Buren, 14 oktober 2016 

Aan ouders/verzorgers, 

Met de herfsvakantie voor de deur, willen we nog een aantal zaken met u delen.  

Juf Sharon 
Juf Sharon en haar man Niels zijn op 6 oktober trotse 
ouders geworden van een dochter : Britte.  

Digitale leeromgeving 
Een van de doelstellingen uit ons schoolplan is dat we 
moderne middelen gebruiken. Na de vakantie gaan we 
hiermee een grote stap maken. In alle groepen gaan 
kinderen werken in onze digitale leeromgeving MOO 
(mijn omgeving online). In groep 1 t/m 4 werken kinderen 
op school met een groepsinlog. Vanaf groep 5 krijgen de 
kinderen een persoonlijk wachtwoord. Hiermee hebben 
ze thuis ook toegang tot hun eigen digitale leeromgeving 
(https://www.moo.nl/). 

Tablets 
In alle klassen staan een aantal vaste computers. Dit hebben we, voor groep 5 t/m 8, 
uitgebreid met 10 tablets per groep. Zij kunnen deze tablets, net als computers, gebruiken 
om te oefenen, werkstukken te maken, informatie op te zoeken, etc. 

Doosje voor de oordopjes 
In groep 5 t/m 8 werken we niet meer met koptelefoons. De kinderen hebben eigen 
oordopjes gekregen. We willen u vragen of de kinderen uit deze groepen zelf een klein 
doosje mee willen nemen om de oordopjes netjes in op te bergen. 

Zonnebloemwedstrijd  
De winnaars van de zonnebloemwedstrijd zijn bekend. Een hele prestatie, die is beloond met 
een mooi vogelhuisje. Gefeliciteerd! De eerste prijs was voor Anouk Verweij met een 
zonnebloem van maar liefst 3.75 m. Storm Peterse werd tweede met een zonnebloem van 
3.46 m. Fabienne Dul en Varun Doerga deelden de derde plek met zonnebloemen van 3.30 
m. 
 
Facebook Beatrixschool Buren 
Na de herfstvakantie zullen we u op de hoogte houden van allerlei dagelijkse 
zaken op school via Facebook. Het idee voor dit initiatief is ontstaan tijdens de 
ouderavond over het tevredenheidsonderzoek. 

Namens het team, 

obs Koningin Beatrix, Jacqueline de Fouw 

https://www.moo.nl/

