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Inschrijven schooljaar 2017-2018 

Wordt uw kind in 2017 vier jaar en bent u van plan uw kind op te 
geven? Vult u dan alvast een inschrijfformulier in. U helpt ons 
daar erg mee. Na de kerstvakantie gaan we al snel weer aan de 
slag met de invulling van schooljaar 2017-2018. Voor ons is het 
belangrijk te weten met hoeveel kinderen wij de eerste helft van 
het schooljaar starten. Dit heeft gevolgen voor de hoeveelheid 
leerkrachten die wij mogen inzetten.  

 
St.Pemama’s School in Zambia 

Vorige week heeft Jorrit Meulenbeek in iedere groep 
een gastles gegeven over de St.Pemama’s School in 
Zambia. 
 
St.Pemama’s is een klein schooltje in Lusaka, de 
hoofdstad van Zambia. Het is een zogeheten 
community school, opgericht en draaiende gehouden 
door vrijwilligers uit de gemeenschap. Kinderen uit 
arme gezinnen, waarvan de ouders geen reguliere 
school kunnen betalen, krijgen hier dan de kans om 
basisonderwijs te volgen. 
De kinderen hebben vol interesse naar de foto’s 
gekeken en geluisterd naar het verhaal van Jorrit. 
Daarnaast hadden zij nog hééél veel vragen. 
 
 
Facebook obskoninginbeatrixburen 
Op onze Facebookpagina delen we nieuwtjes en foto’s. Heeft u al eens gekeken? 
 
 
Typecursus 

Heeft u interesse in een naschoolse typecursus? Laat het ons even weten. 
 
 
Nieuw op onze website 

• schoolgids 2016-2017 

• jaarplan 2016-2017 

• jaarverslag 2015-2016 

• fotoalbums: Sinterklaas, Surprises groep 7, judo groep 7, judo groep 1/2. 
 
  

https://www.facebook.com/OBS-Koningin-Beatrixschool-Buren-611647709007400/?fref=ts


 
 
 
 
 
 
The Leader in me 

Na anderhalf jaar voorbereidingen en trainingen gaan we in januari met de kinderen starten 
met de 7 gewoonten van de Leader In Me. We leggen de laatste hand aan het 11-
wekenplan. Dit plan krijgt u van ons voordat we gaan starten. Op deze manier weet u welke 
gewoonte wij in welke week behandelen. 
 

Wij wensen iedereen een hele fijne kerst en een Gelukkig 2017 

 
 
 
Namens het team, 
 
obs Koningin Beatrix,  
Jacqueline de Fouw 


