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Beste ouders/verzorgers,
Leiderschapsdag
Donderdag 26 april j.l. hebben we genoten van onze leiderschapsdag. In
tegenstelling tot vorig jaar hebben wij dit jaar niet onze ouders
uitgenodigd, maar externen die samenwerken met onze school
waaronder: collega’s en directie van andere scholen, GGD,
Expertisecentrum Uniek, Kinderopvang, collega -The Leader in Mescholen en CPS. Eén van de doelen van deze ochtend was, om ook aan
de werleld buiten te laten zien hoe wij op onze school met elkaar werken.
Deze ochtend hadden we 20 genodigden. De gasten werden welkom
geheten door onze leerlingen en er werd hun een kopje koffie/thee
aangeboden. Daarna hebben de leerlingen een presentatie gegeven
over hoe zij werken met The Leader in Me. Zij hebben lessen gegeven in
andere klassen, een toneelstuk gemaakt en opgevoerd, interviews
afgenomen en er is een website gebouwd. Daarna werd er in alle
groepen gekeken. Ook hier konden de leerlingen in hun eigen klas hun leiderschapsrol weer
oefenen. Een geslaagde ochtend voor iedereen!
Juf Thea van Tuil
Na een geslaagde heupoperatie gaat juf Thea weer aan de slag met de Argonauten en
groep 7. Zij start na de meivakantie op woensdag en donderdag. Vanaf 1 juni zal zij ook de
vrijdag weer in groep 7 zijn, dan heeft zij haar volledige werk weer hervat. Dat betekent voor
groep 7 dat juf Kim er nog twee vrijdagen zal zijn, 18 en 25 mei.
Nieuwe schooltijden 2018-2019 en vakantierooster 2018-2019
Volgend schooljaar zullen onze schooltijden worden aangepast:
maandag
dinsdag
woensdag
donderdag
vrijdag

8.30 uur - 12.00 uur
8.30 uur - 12.00 uur
8.30 uur - 12.30 uur
8.30 uur - 12.00 uur
8.30 uur – 12.30 uur

13.00 uur - 15.00 uur
13.00 uur - 15.00 uur
vrij
13.00 uur – 15.00 uur
vrij

Binnen de GMR is het vakantierooster voor alle scholen van BasisBuren vastgesteld. Die
schoolspecifieke studiedagen volgen zo snel mogelijk. U kunt het vakantierooster ook vinden
op onze website.
Herfstvakantie 22 t/m 26 oktober
Kerstvakantie 24 december t/m 4 januari
Voorjaarsvakantie 25 februari t/m 1 maart
Goede Vrijdag 19 april
Pasen 22 april
Meivakantie 29 april t/m 3 mei
Studiedag BasisBuren 29 mei
Hemelvaart en Pinksteren 30 mei t/m 10 juni
Zomervakantie 22 juli t/m 30 augustus

Schoolfruit
U heeft al kunnen lezen dat het EU-schoolfruitproject is gestopt. Alle moeders die
meegeholpen hebben om dit mogelijk te maken, willen we ook via deze nieuwsbrief in het
zonnetje zetten. Iedere fruitdag was het fruit gesneden en werd mooi gepresenteerd in de
klassen gebracht. Steeds een hele klus voor 10 groepen, 250 kinderen. Alle kinderen
hebben hier heerlijk van kunnen smullen. De komende periode gaan we met elkaar kijken
hoe we met dit project verder gaan.

Met vriendelijke groet,
Namens het team obs Koningin Beatrix,
Jacqueline de Fouw

