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Agenda:  
 
17, 18 februari 
18 februari  
21 februari 
21 februari  
2 maart  

 
 
Oudergesprekken gr. 1 t/m 7 
Studiemiddag  
Portfolio mee naar huis  
Start voorjaarsvakantie om 12.30uur 
Einde voorjaarsvakantie 

 
Beste ouders/ verzorgers, 
 
In de week voor de voorjaarsvakantie vinden de oudergesprekken plaats voor de groepen 1 
t/m 7. U ontvangt een uitnodiging voor een gesprek van de leerkracht van uw kind.  
 
Studiemiddag 18 februari  
Dinsdag 18 februari zijn de kinderen ‘s middags vrij i.v.m. een studiemiddag. Er kan gewoon 
gebruikt worden gemaakt van de TSO.  
 
 
Groep 1/2 B Juf Judith  
Juf Judith heeft een nieuwe baan gevonden in Ochten. Vrijdag 21 februari zal haar laatste 
werkdag zijn op de Koningin Beatrix. Juf Anouk Briene zal Judith vanaf maandag 2 maart 
vervangen tot aan de zomervakantie.  
 
 
Juf Linda is bevallen! 
Hoera! Op zaterdag 1 februari is juf Linda (groep 5A) 
bevallen van een dochter, ze heet Jula. Wij wensen juf 
Linda en haar gezin heel veel geluk met hun dochter en 
zusje. 
 
 
Normeringsonderzoek groep 8 
Maandag 17 en dinsdag 18 februari doen de leerlingen van groep 8 mee aan het 
normeringsonderzoek van het AMN. De kinderen krijgen zo de gelegenheid om te ervaren 
hoe het is om een eindtoets te maken en helpen op deze manier mee om een goede 
eindtoets voor volgend jaar te maken. De toets wordt twee ochtenden op de chromebooks 
gemaakt. Aangezien deze toets nog in ontwikkeling is, krijgen we geen uitslag van de 
toetsresultaten. De echte AMN eindtoets wordt maandag 20 en dinsdag 21 april gemaakt. 
 
 
625 jaar Buren 
In 2020 bestaat Buren 625 jaar en dat wordt gevierd. Er is een stichting in het leven 
geroepen, die een jaar lang feestelijke activiteiten organiseert. Voor de basisschoolkinderen 
worden 2 projecten georganiseerd, verdeeld in onder- en bovenbouw. 



Het project voor groep 1 t/m 6 heet “Sleutel van de stad”. Er is een stadskaart ontworpen. 
Hierop staan alle belangrijke gebouwen en bijzondere plekjes in Buren op een speelse 
manier afgebeeld. Kinderen kunnen een route door het stadje lopen en op verschillende 
plaatsen opdrachten doen en stempels halen. Als de kaart vol is, krijgen ze een echte 
"sleutel van de stad". 
  
Het project wordt 14 maart a.s. feestelijk geopend met een expositie van "oude "sleutels in 
de bronsgieterij aan de Achterbonenburg. Deze sleutels zullen worden gemaakt door de 
kinderen van groep 1 t/m 6. 
  
Het project wat voor groep 7 en 8 georganiseerd wordt, bestaat uit verschillende activiteiten 
en begint met een bezoek aan het Rijksmuseum op dinsdag 31 maart waar we de Gouden 
Eeuw gaan “proeven.” Aansluitend gaan de kinderen ook zelf aan de slag  met een project in 
de stijl van de Gouden Eeuw. In een volgende nieuwsbrief  zullen we hier meer over 
vertellen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pittige jaren  
Pittige jaren is een gratis training voor ouders in de gemeente Buren. De training is voor 
ouders met kinderen in de leeftijd van 3 t/m 8 jaar. Het programma richt zich op het 
versterken van de opvoedingsvaardigheden van ouders. Meer informatie is te vinden in de 
bijlage bij deze nieuwsbrief.  
 
 
Namens het team obs Koningin Beatrix, 
Britte Romijn en Thea van Tuil 


