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Beste ouders/verzorgers,
Afsluiting schooljaar 2018-2019
Terugkijken op een mooi jaar en voorzichtig een beetje vooruitblikken door kennis
te maken met de nieuwe klas en meester of juf. Ook afscheid nemen hoort bij deze
laatste periode. Voor groep 8 hebben we daar een mooi feest van gemaakt en met
z’n allen deze leerlingen uitgezwaaid op het plein!
GVO
Dit jaar hebben we met het team en MR gesprekken gevoerd over het aanbod GVO/HVO (godsdienst).
De afgelopen jaren hebben we gemerkt dat er bij inventarisatie weinig animo is. Uiteindelijk is er toch
steeds een groepje leerlingen uit groep 6/7 gestart en druppelde er na de zomervakantie nog een
aantal leerlingen binnen, zodat met het minimaal vereiste van 7 leerlingen kon worden gestart. Onze
leerlingen gaven aan dat zij niet altijd blij zijn met het tijdstip van dit aanbod. Wat het ingewikkeld
maakt is dat het ene kind de geschiedenisles niet wil missen en de ander zijn weektaaktijd niet.
Verder zijn wij van mening dat alleen een aanbod vanuit het protestants godsdienstig
vormingsonderwijs onvoldoende een afspiegeling is van de kinderen op school. Daarom hebben we
besloten dit komend jaar niet meer aan te bieden vanuit school. Wel hechten we belang aan
algemene levensbeschouwing/mens en maatschappij, dit komt dan ook al regelmatig binnen onze
methoden en projecten aan de orde. Voor komend jaar gaan wij zorgen voor een aanvulling in dit
aanbod. Hiervan zullen wij u op de hoogte houden.
Nieuw vanuit STIB
Maak u zich wel eens zorgen over de ontwikkeling van jouw kind? Kun u hulp
gebruiken bij lastige situaties die met opvoeden te maken hebben? Wilt u eens praten
over wat een scheiding doet met kinderen? Of heeft u andere vragen of zorgen die te
maken hebben met uw kind(eren)?
Ik sta graag voor u klaar. Mijn naam is Lotte Peterson en ik ben als medewerker
jeugd werkzaam in Stib. Stib staat voor “Sterk in de buurt” en is het gebiedsteam van
de gemeente Buren.
In mijn werk als medewerker jeugd heb ik veel contact met kinderen, hun ouders,
scholen en verschillende hulpverleners die betrokken zijn bij gezinnen. Ik voer
gesprekken en zorg ervoor dat, daar waar nodig, gezinnen de juiste ondersteuning
krijgen. Alle scholen in de gemeente Buren hebben binnen Stib een vaste
contactpersoon. Ik ben dit voor de Beatrix, De Blinker en voor de Den Aldenhaag
school.
Ik ben vanaf het nieuwe schooljaar iedere maandag tussen 14.00 en 16.30 uur
aanwezig. In de even weken ben ik te vinden op de Beatrix in Buren, in de oneven
weken op de Aldenhaag in Zoelen. U bent altijd welkom om dan bij mij binnen te
lopen. Graag luister ik naar uw verhaal en denk ik met u mee. Wie weet tot ziens!
Tel.nr. 06-10049889 lpeterson@buren.nl
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Beste ouders,
We willen u bedanken voor de fijne samenwerking en uw vertrouwen tijdens het afgelopen schooljaar.
Met elkaar hebben we er weer een mooi schooljaar van weten te maken.
We wensen u en uw familie een heerlijke, zonnige vakantie toe!
Op 2 september a.s. om 8.30 uur zijn alle leerlingen van harte welkom in hun nieuwe klas.
Een fijne vakantie en graag tot ziens op maandag 2 september!

Het team van de koningin Beatrixschool

