Nieuwsbrief nr. 7 – 25 april 2019
Bijlage: Uitnodiging thema-avonden OKA; steungroep voor en door ouders, van kinderen die anders zijn.
Beste ouders en verzorgers,

Koningsspelen als startsein van campagne voor kinderen

Vrijdag 12 april hebben de wethouders van gemeente Buren het startsein
gegeven voor de campagne Ieder kind een koffer vol kansen. Daarmee
roepen ze de hele Burense gemeenschap op om alle Burense kinderen in
hun ontwikkeling te ondersteunen. Wethouders Daan Russchen, Sietske
Klein en Gerdjan Keller deden dat voorafgaand aan de Koningsspelen bij
de Brede School in Maurik, de Prins Willem Alexanderschool in Beusichem
en de Beatrixschool in Buren. “Wij willen dat alle kinderen in onze
gemeente gezond en veilig kunnen opgroeien en dat ze alle kansen krijgen
op een goede toekomst”, aldus wethouder Daan Russchen. “En met ‘wij’
bedoel ik iedereen die iets met kinderen heeft: scholen, kinderopvang,
clubs, verenigingen, (groot)-ouders en andere familie. Iedereen in onze
gemeente dus eigenlijk.
Wij roepen dan ook iedereen op om mee te doen!”

Zapp Kids Top 20 op de OBS Koningin Beatrix

Dinsdag 16 april werden er in de gymzaal van onze school
opnames van het Zapp programma ‘Kids Top 20’ gemaakt. We
hadden de eer om presentatrice Stephanie van Eer, de
filmploeg van de ‘Kids Top 20’ en een hele optocht van
artiesten in onze gymzaal te mogen verwelkomen!
‘s Morgens waren er opnames met kinderen van de
Morgenster uit Geldermalsen. ‘ s Middags kwam de Prins
Willem Alexanderschool uit Beusichem op bezoek en na
schooltijd waren de kinderen van onze groepen 6 t/m 8 aan de
beurt. Het was een leuke ervaring en echt een feestje voor de
kinderen!

De uitzending met de Morgenster was afgelopen zaterdag al
op tv. Zaterdag 27 april is de uitzending met de kinderen uit
Beusichem en de uitzending met kinderen van onze school is op 4 mei om 8.10 uur op NPO Zapp 3.

Schoolreis
Op dinsdag 21 mei gaan de groepen 1 t/m 7 op schoolreis. Er volgt na de vakantie nog een aparte schoolreisbrief, maar
onderstaand kunt u alvast lezen waar de schoolreisjes naartoe gaan en wanneer de kinderen vertrekken en weer terug op
school zullen zijn. Alle kinderen worden gewoon om 8.30 op school verwacht.

Groepen 1,2 en 3

De groepen 1,2 en 3 gaan dit jaar naar Amusementspark Tivoli in Berg en Dal.
De bus vertrekt om 9.15 uur. Rond 16.00 uur zullen we weer op school terug zijn.

Groepen 4, 5, 6 en 7

De groepen 4 t/m 7 gaan naar Familiepark Drievliet in Den Haag. De bus vertrekt om 8.45 uur.
We verwachten rond 17.15 uur terug op school te zijn.
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