
 

 

 

 
 

                                                                      Nieuwsbrief nr. 4                                                             
Buren,  27-2-2017 
 
Bijlagen: 

- Pittige jaren: gratis training voor ouders van jonge kinderen 
- Inloopspreekuur familierecht 
- Informatiebijeenkomst voor ouders  “waaruit bestaat gezonde voeding?” op 6 

maart 13.15 uur, Beatrixschool 
 
 
 
Beste ouders/verzorgers, 

Volgend jaar 2017 
Op dit moment maken wij al een voorzichtige start met de verdeling van de groepen 
voor het nieuwe schooljaar. Voor ons is het belangrijk te weten met hoeveel kinderen 
wij de eerste helft van het schooljaar starten. 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.  

 
The Leader in me 
Er wordt op school hard gewerkt aan de eerste 2 van de 7 
gewoonten: 
 

 gewoonte 1: Wees proactief  

 gewoonte 2: Begin met het einddoel voor ogen 
 
Na de voorjaarsvakantie starten we met gewoonte 3: 
Belangrijke zaken eerst. Dat betekent eerst werken, dan 
spelen. 
 
Tip: Heeft u al eens op de prikborden gekeken die in en buiten de groepen hangen? 
 
 
Helpt u een handje? 
Helpt u ons mee bij het opknappen van het schoolplein en de 
moestuin? Kom klussen op zaterdag 11 maart 10.00 uur-15.00 
uur. De stoepen hebben een lik verf nodig en de tuin moet weer 
voorjaarsklaar gemaakt worden. Samen gaat dat sneller! 
Aanmelden gaat via deze link: https://www.nldoet.nl/klus/20578  
 
 
 

https://www.nldoet.nl/klus/20578


 
Nieuwe groep 2c gestart 
Per 1 februari is juf Sharon Ederveen gestart met groep 2c op woensdag, donderdag 
en vrijdag. De kinderen van deze groep zitten in de laatste kleuterfase qua 
ontwikkeling. Dat betekent ook dat de kleuterklassen op die dagen minder vol zitten. 
Nieuwe kinderen die komen wennen vragen we dan ook om dat op woensdag, 
donderdag en vrijdag te doen. 
 
 
Juf Miriam Peters, tweede onderwijassistent 
Per 1 februari is Juf Miriam Peters gestart bij ons op school als onderwijsassistent. Zij 
werkt veelal individueel met kinderen vanuit het plusarrangement. Kinderen krijgen 
van haar extra ondersteuning. 
 
 
Namens het team, 
 
obs Koningin Beatrix,  
Jacqueline de Fouw 


