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Beste ouders en verzorgers,                                                                         Buren, 7-12-2018 
 
Na een gezellig Sinterklaasfeest, is de kerst meteen al zichtbaar op school. Nog twee weken 
gezelligheid voor de boeg! Donderdag 20 december is het kerstfeest op school. Begin volgende week 
krijgt u hierover alle informatie in een speciale kerstbrief. 
 

Juf Evelien                                               
Juf Evelien gaat na haar zwangerschapsverlof niet meer terugkomen in groep 1/2b. 
Zij heeft een nieuwe baan gevonden in haar eigen woonplaats Wijchen. Juf Judith 
zal tot aan de zomervakantie in groep1/2b blijven. Als u deze brief leest zijn de 
leerlingen van groep 1/2b hiervan al op de hoogte gebracht door juf Judith. Ook dat 
juf Evelien de laatste vrijdag voor de kerstvakantie halverwege de ochtend nog 
even de kinderen gedag komt zeggen. Om 13.00 uur zal juf Evelien afscheid 
nemen van het team. 
 

Zwangerschapsverlof van juf Sharon  
Begin maart gaat juf Sharon (groep 7) met zwangerschapsverlof. Meester Arie komt haar vervangen 
voor de rest van het schooljaar. Voor de kinderen is meester Arie een bekend gezicht. 
 
Derde kleutergroep 
Het aantal leerlingen in de kleutergroepen begint bij aanvang van 2019 boven de 30 te komen. Dat 
betekent voor onze school dat we na de voorjaarsvakantie een derde kleutergroep gaan starten. De 
jongste leerlingen zullen deze groep gaan vormen. In deze groep zullen de nieuwe leerlingen dan ook 
instromen. Omdat er geen klaslokalen meer vrij zijn, zullen we voor deze groep, de laatste maanden 
van dit schooljaar, gebruik maken van het kleine leerplein. We zijn nog op zoek naar een 
kleuterleerkracht. De verwachting is dat we dit schooljaar met 80 kleuters te eindigen. 
 

Nieuws vanuit team TSO Buren (overblijf) 
Uw kind maakt (wekelijks) gebruik van de tussenschoolse opvang van Buitenpret?  
Buitenpret staat garant voor een aanbod van kwalitatief hoogwaardige zorg, aandacht en begeleiding 
en activiteiten voor de aan haar toevertrouwde kinderen in de leeftijd van 0 tot 12 jaar. Kinderen 
moeten zich kunnen ontwikkelen tot evenwichtige mensen die hun eigen talenten onderkennen en 
benutten. Er wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met de individuele behoefte van het kind.   
Buitenpret hanteert net zoals de Beatrixschool zoveel mogelijk uitgangspunten van een gezonde 
leefstijl voor kinderen. Voeding en beweging maken in belangrijke mate onderdeel uit van de 
gezondheid en ontwikkeling van kinderen.  
Deze uitgangspunten willen wij nog meer vorm 
geven tijdens onze tussenschoolse opvang. 
Vanaf 1 januari 2019 willen wij u vragen om uw 
kind(eren) geen snoep of koolzuurhoudende 
frisdrank mee te geven naar de overblijf. 
Wij zouden graag zien dat de kinderen een 
gezonde lunch meenemen die bestaat uit 1 a 2 (bruine) boterhammen en wat te drinken. Zo blijft het 
voor ieder kind gelijk en uit ervaring blijkt: zien eten, doet eten...  
Verder kunt u ervoor kiezen om een extraatje mee te geven in de vorm van: tomaatjes, komkommer, 
wortel, paprika, fruit, ontbijtkoek, liga of een krentenbol.  
De kinderen krijgen genoeg tijd om hun eten en drinken te nuttigen maar wij vinden het ook belangrijk 
dat de kinderen hun energie kwijt kunnen. Wij proberen de kinderen daarom minstens 20 minuten (bij 
goed weer) buiten te laten spelen zodat ze lekker kunnen bewegen. Wanneer het weer het niet 
toelaat, gaan de groepen 4 t/m 8 naar de gymzaal en spelen de groepen 1, 2 en 3 spelletjes op het 
kleine leerplein. Het is goed dat kinderen zich op een gezonde manier opladen om daarna (buiten) 
hun energie op een positieve manier kwijt te kunnen!  
Voor meer informatie over ons voedingsbeleid verwijzen wij u graag naar onze website: 
www.kinderdagverblijfbuitenpret.nl  
Alvast bedankt voor uw medewerking! 

http://www.kinderdagverblijfbuitenpret.nl/


 
 
 
 
 
Gastlessen  
Steeds vaker mogen wij gasten ontvangen die een 
les of meerdere lessen geven aan onze leerlingen. 
Op deze manier maken kinderen nog meer kennis 
met de wereld om hun heen. Voorbeelden van dit 
jaar: gastles olie en vetten, bezoek van 
kinderboekenschrijfster Joke Jansen en drumlessen. 
Volgend jaar staan dramalessen, technieklessen 
(Onderwijs helpt Onderwijs) en danslessen op het 
programma. 
 
 
Namens het team obs Koningin Beatrix,  
Jacqueline de Fouw 


