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Beste ouders en verzorgers,

Buren, 24-1-2019

Na alle goede wensen voor 2019 lijkt de kerstvakantie alweer even geleden. Als we de
weersberichten mogen geloven begint het toch een beetje winter te worden. Toch nog sneeuwpret!
The Leader in Me
Dit schooljaar zijn we gestart met het oefenen van de 7 gewoonten. In het
nieuwe jaar komen de waarden en normen, die onze manier van kijken
bepalen - paradigma’s - aan bod. De eerste is VERANDEREN
NIET ZO
MAAR ZO
Het systeem moet veranderen
Ik ben de verandering
Op de leerpleinen kunt u een kleine tentoonstelling bekijken om een indruk te
krijgen hoe er met dit paradigma wordt gewerkt in de groepen. Op het grote
leerplein kunt u bij de boom een doorlopende tentoonstelling bekijken. Alle
klassen werken hier het hele jaar aan. Het is de moeite waard!

Toetsen
Halverwege het jaar is het ook tijd om te toetsen hoe de leerlingen ervoor staan, daar zijn alle groepen
dan ook druk mee bezig. Tijdens de oudergesprekken in februari, zult u hier meer over horen. We
toetsen natuurlijk met een doel voor ogen: Waar staan we nu en wat gaan we de komende periode
leren?
Groep 4b: Juf Rosanne
Juf Rosanne heeft een nieuwe baan gevonden in Nijmegen, dit is in de buurt van haar
woonplaats Cuijk. Ze neemt afscheid van onze school op vrijdag 15 februari. Via klasbord
zult u meer informatie ontvangen hierover. Meester Roy Fijn zal haar vanaf donderdag 21
februari a.s. tot aan de zomervakantie vervangen op de donderdagen en vrijdagen.

Groep 1c: Derde kleutergroep
We zijn blij u te kunnen informeren over de leerkracht van groep 1c, de derde kleutergroep. Juf Britte
Romijn zal per 1 maart a.s. starten in deze groep van maandag t/m vrijdag. Komende twee weken
zullen we deze groep verder voorbereiden: ouders op de hoogte stellen, klas inrichten en kinderen
voorbereiden en laten kennismaken.
Aanmelden nieuwe leerlingen
Komende periode gaan we een start maken met de formatie van het
schooljaar 2019-2020. We willen graag zo goed mogelijk kunnen
inschatten met hoeveel leerlingen we volgend schooljaar gaan starten en
hoeveel leerlingen er in het nieuwe schooljaar zullen instromen. Dit heeft
behoorlijk invloed op de inzet van onze leerkrachten. Heeft u nog een
zoon of dochter die volgend schooljaar naar school gaat, meldt deze dan
nu alvast aan.

Techniek op de Beatrixschool
“drijven en zinken”
Op 4 februari zal de het laatste uur van de middag in het teken staan van
“drijven en zinken”. Alle groepen gaan een uur met dit onderwerp aan de
slag. Er wordt op leeftijd afgestemd en iedere groep komt op een andere
manier in aanraking met “drijven en zinken. Zouden de bevindingen van
broers en/of zussen van deze lessen overeen komen die avond?
“Constructies"
We zoeken het aanbod niet alleen binnen onze school, maar ook extern. Daarom nemen we deel aan
OhO-t (klik hier voor meer informatie). Vanuit deze samenwerking komen er op maandag 11 februari
twee techniekteams een les aanbieden in de groepen 4 t/m 7/8. Deze techniekteams bestaan uit
studenten die een technische opleiding volgen en studenten “onderwijsassistent” in opleiding vanuit
het ROC Rivor in Tiel. Tijdens deze les staat het thema ‘constructies’ centraal.
Vacatures Raad van toezicht BasisBuren
BasisBuren, stichting voor openbaar basisonderwijs in de Betuwe, zoekt twee enthousiaste nieuwe
leden en een voorzitter voor de Raad van toezicht. Kijk op www.basisburen.nl/vacatures voor meer
informatie. Ouders en verzorgers van onze leerlingen zijn van harte uitgenodigd om te solliciteren.

Namens het team,
Obs Koningin Beatrix,
Jacqueline de Fouw

