
 
 
Nieuwsbrief nr. 4 13 december 2019 
 

Agenda:  
 
19 december  
20 december  
6 januari 

 
 
Kerstviering 
Start kerstvakantie om 12.30uur 
Einde kerstvakantie 

 
 
Beste ouders/ verzorgers, 
 
We hebben een gezellig Sintfeest gehad op 5 december. Na een bezoek van Sinterklaas in 
de groepen 1 t/m 4 hebben deze kinderen pietengym gedaan en pepernoten gebakken. In 
de groepen 5 t/m 8 hebben de kinderen Sinterklaas geholpen en zijn er prachtige surprises 
gemaakt. Inmiddels is de school in kerstsfeer gebracht en staat het kerstviering en daarna 
de kerstvakantie alweer voor de deur.  

 
 
EU-schoolfruit  
Wist u dat… 
- Veel kinderen voor het eerst kakifruit hebben geproefd. 
- Wij blij zijn met alle ouders die ons helpen bij het snijden en 

rondbrengen van het fruit.  
- Onze fruitleverancier Fruitbedrijf Halm b.v. is.  

 
 

Tarieven TSO vanaf 1 januari 2020 
De TSO wordt verzorgd door Kinderopvang Buitenpret. Vanaf 1 januari 2020 zijn de tarieven 
voor het overblijven op De Koningin Beatrix als volgt:  
 

TSO opvang Beatrixschool   Prijs Bijzonderheden 

Vaste afname  € 3,00  Per keer 

Strippenkaart € 37,00  10 keer 

Losse afname € 4,20  Per keer, contant 

 
Buitenpret is op zoek naar medewerkers die het team van de tussenschoolse opvang willen 
versterken. Voor meer informatie zie de vacaturetekst in de bijlage.  
 
 



Godsdienstlessen 
Tijdens de ouderavond in oktober is o.a. gesproken over wel of geen godsdienstlessen op 
school. Deze lessen, die we vormingsonderwijs noemen, vinden dit schooljaar niet meer 
plaats op school vanwege onvoldoende belangstelling van ouders om hun kinderen deel te 
laten nemen. 
 
Als school verzorgen wij geen vormingsonderwijs. Wel kan de organisatie GVO-HVO deze 
lessen op school verzorgen, mits voldoende ouders dit willen voor hun kind. Deze 
organisatie regelt en betaalt de kosten van een docent en dat doen ze niet voor een enkel 
kind. Als deze lessen door hen worden verzorgd dan vinden die op school, onder schooltijd 
plaats. De kinderen missen dan andere lessen die zij niet op een ander tijdstip inhalen. Dat 
is een keuze van ouders als ze hun kind aan vormingslessen deel laten nemen. 
 
In de toekomst kan opnieuw een enquête worden uitgezet om te kijken of ouders 
vormingslessen willen voor hun kinderen. Bij voldoende belangstelling zou dan een nieuwe 
aanvraag bij GVO-HVO ingediend kunnen worden. 
 
Als school geven wij geen vormingslessen maar besteden we wel aandacht aan de 
verschillende religieuze stromingen die er op de wereld bestaan. Dit gebeurt tijdens de 
vakken Wereldoriëntatie en dit is onderdeel van de leerstof die in de bovenbouw wordt 
aangeboden.  
 
 
Nieuws van de MR - verkeersveiligheid  
Tijdens de ouderavond is duidelijk het signaal afgegeven dat de verkeersveiligheid 
rond de school gevaarlijk is en er op korte termijn actie ondernomen moet worden. Op 
basis van de input van de aanwezige ouders, leerkrachten en het voorstel van een 
agent in opleiding die hiernaar onderzoek heeft gedaan, heeft de MR besloten de 
volgende aanbevelingen aan de Gemeente Buren te doen.  

 
- Huidige Kiss en Ride strook weghalen. 
- Gele streep plaatsen waar nodig.  
- Auto’s van leerkrachten zoveel mogelijk parkeren op het tweede deel van de  

parkeerplaats, achter de bomen (aan de kant van de bankautomaat). Zo wordt 
ruimte gecreëerd voor ouders om hun auto te parkeren. Echter moeten deze 
auto's bij het weggaan dan niet via de straat bij de school vertrekken omdat ze 
dan tegen de fietsers inrijden. 

- Fietsstrook aanleggen. 
- Nadat de aanpassingen door de gemeente zijn uitgevoerd is het de bedoeling 

dat ouders voortaan wachten op het schoolplein i.p.v. op de openbare weg. 
 

Ook het Kinderlighthouseteam wordt betrokken bij de plannen.  
 

We hopen dat de gemeente met deze maatregelen zal instemmen en op korte termijn 
de aanpassingen uit zal voeren.  

  



Daarnaast  is het natuurlijk van groot belang dat alle ouders meewerken om de 
situatie bij het brengen en halen van de kinderen veilig te laten zijn. Samen moet ons 
dat zeker lukken. 
 
 
Namens het team obs Koningin Beatrix, 
Britte Romijn en Thea van Tuil 


