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Bijlagen: 

- Verslag onderwijscafé 6 en 8 mei 

- De dappere dino’s 

 

Zomerfeest vrijdag 21 juni 

Het zomerfeest staat dit jaar in het teken van dans, 

muziek en zang. We maken een muzikale reis rond de 

wereld. Iedere groep wordt gekoppeld aan een land en 

krijgt een workshop. Aan het einde van de ochtend bent u 

van harte uitgenodigd om te komen kijken naar wat we 

hebben geleerd in de workshops. De slotvoorstelling 

start om 11.45 uur. Wilt u uw kind(eren) gewoon een 

10-uurtje en drinken meegeven?  

 

Nieuws vanuit Basisburen: verslag onderwijscafé op 6 en 8 mei 

Zoals beloofd op 6 en 8 mei treft u in de bijlage het verslag van het onderwijscafé op 6 

en 8 mei jl. aan. 

Wij danken u nogmaals dat u de tijd en de moeite heeft genomen om aanwezig te zijn bij 

het onderwijscafé. Op dit moment zijn wij in gesprek met verschillende partners over de 

toekomstige opdracht en de vormgeving hiervan. Deze avonden maken hier onderdeel 

van uit. De input wordt gebruikt voor het strategische beleidsplan 2019-2023 op 

bestuursniveau, wat weer vertaald wordt naar schoolniveau. 

 

Oudergesprekken groep 1 t/m 6 in de week van 1 juli 

In de week van 1 juli zijn de laatste gesprekken van dit schooljaar gepland. Deze 

gesprekken zijn facultatief. Dat betekent dat niet alle ouders hiervoor een uitnodiging 

krijgen. Vindt u een gesprek toch wenselijk, dan kunt u dit bij de leerkracht aangeven.  

 

Kind-oudergesprek in de week van 8 juli 

De kinderen en ouders van groep 7 krijgen een uitnodiging voor het voorlopig-

adviesgesprek in de week van 8 juli. 

 

Verjaardagen, afscheid, andere festiviteiten van juffen en meesters                                 

Al een aantal jaren spant onze dorpsgenoot Marlein 

Meulenbeek zich samen met haar zoon Jorrit in voor 

onderwijs aan kansarme kinderen in Lusaka, de 

hoofdstad van Zambia. Bij haar afscheid in december 

2015 van BasisBuren heeft ze het Marlein 

Meulenbeek fonds gekregen om dit project verder uit 

te kunnen breiden. De Beatrixschool juicht dit 

initiatief van harte toe. Onderwijs geeft kinderen 

waar ook ter wereld een doel en een kans op een 

betere toekomst. Ieder schooljaar besteden wij in alle 

klassen aandacht aan dit project, zodat het voor de 

kinderen gaat “leven”. Vorige maand heeft Jorrit de 

kinderen bijgepraat en foto’s laten zien over de 

ontwikkelingen rond het schooltje in Zambia. 

 

OBS  “Koningin Beatrix” steunt van harte de ST Pemama’s primary and 

secundary school in Lusaka. Vandaar dat wij als team u het volgende willen 

vragen: 
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Bij het vieren van verjaardagen van onderwijzend personeel, het verlaten van de 

basisschool of andere festiviteiten verzoeken wij u ons geen cadeaus meer te geven, 

maar een kleine bijdrage in het spaarvarken te doen voor dit fonds. Wij komen in het 

leven immers niets tekort en gunnen kinderen in Lusaka een net zo fijne en onbezorgde 

jeugd als de kinderen van onze school.  

Gun de kinderen van Zambia ook een toekomst. HARTELIJK DANK 

 

 

Vakantierooster en jaarplanning 

Staat de laatste studiedag van dit schooljaar al in uw agenda? Deze is op vrijdag 5 juli.  

Nog voor de zomervakantie zullen wij de jaarplanning voor het volgend schooljaar 

bekend maken. Het vakantierooster 2019-2020 staat inmiddels al gepubliceerd op de 

website.  

 

Tip: Zomerlezen met de VakantieBieb! 

Nog even en dan is het weer zomervakantie. Tijd voor zon, 

zee, dagje(s) uit en… boeken lezen? Helaas schiet dat 

laatste er nog weleens bij in. Dat is jammer, omdat uit 

onderzoek blijkt dat kinderen die tijdens de zomervakantie 

niet of bijna niet lezen, maar liefst 1 à 2 AVI-niveaus 

terugvallen in hun leesontwikkeling. 

 

Lezen en voorlezen blijft belangrijk in de zomervakantie 

voor uw kind en dat kan ook dit jaar weer met de gratis 

VakantieBieb‐app van de Bibliotheek. In de VakantieBieb‐
app is onder andere een selectie van digitale kinderboeken 

(e‐books) opgenomen. U kunt hierbij denken aan een boek 

van ‘Spekkie en Sproet’ of ‘Julius Zebra’ en ook voor 

volwassenen zijn er boeken beschikbaar.  

 

Het enige dat u hoeft te doen, is de app op uw tablet of smartphone te zetten en de e‐
books te downloaden. Doet u dat voor vertrek, want één keer gedownload betekent dat u 

geen internet meer nodig heeft. U hoeft hiervoor geen lid te zijn van de bibliotheek. Laat 

de zomer maar komen! De VakantieBieb-app loopt van 1 juni t/m 31 augustus 2019. 

Meer informatie kunt u vinden op www.vakantiebieb.nl  

  

 

Met vriendelijke groet, 

 

Namens het team  

OBS Koningin Beatrix 

Jacqueline de Fouw 

 

 

https://www.beatrixschool-buren.nl/onze-school/vakantierooster/
http://www.vakantiebieb.nl/

