Buren, 16 oktober 2020

Bijlage:
Kennisgeving Sinterklaasfeest

Beste ouders/verzorgers,
Het basisonderwijs werd in de persconferentie afgelopen dinsdag niet genoemd. Dat wil niet
zeggen dat er geen consequenties zijn voor onze school. Helaas is het noodzakelijk om een
aantal maatregelen te nemen/terugdraaien.
- We zullen alleen in specifieke gevallen ouders uitnodigen op school. We zullen dus
vaker telefonische gesprekken houden.
- Ook nodigen we ouders niet meer uit voor het meevieren van de kleuterverjaardag in
de klas.
- Mocht u ons willen spreken, willen we u vragen ons te
mailen of te bellen. Graag ook niet heel even de
school in lopen, dat geeft erg onplezierige situaties.
- De leerkrachten van groep 1/2 blijven na de
herfstvakantie de kinderen opvangen op het
schoolplein. Wij willen u vragen zoveel mogelijk bij het
hek afscheid te nemen van uw kind. Om ook in de
kleutergroepen om half 9 te kunnen starten met de les
gaan de juffen om 8.25 uur naar binnen met de groep. Aan u het verzoek om uw kind
op tijd te brengen, zodat zij om 8.30 uur kunnen beginnen.
Tot nu toe is het ons gelukt om met alle groepen fysiek op school aan het werk te blijven. Dit
hebben we te danken aan een aantal van onze eigen leerkrachten die extra uren komen
werken, dat we gelukkig af en toe een invaller toegewezen krijgen en de nodige dosis geluk.
Komende week gaan wij ons voorbereiden op de periode tot aan de kerstvakantie. Wij willen
zo min mogelijk overvallen worden en zullen ongetwijfeld keuzes moeten gaan maken. Direct
na de vakantie zullen wij u informeren over onze keuzes en welke consequenties dat voor u
als ouder kan hebben.
Houd u in ieder geval uw mail en klasbord goed in de gaten! Mochten wij geen vervanging
hebben, zullen wij u via deze weg zo snel mogelijk informeren dat de kinderen thuis moeten
blijven.
Hulp bij het overblijven
Voor na de herfstvakantie tot aan de kerstvakantie doen
wij toch nog een oproep voor hulp bij het buitenspelen
van 12.00 uur tot 13.00 uur. Op maandag en donderdag
zouden wij graag nog één ouder erbij willen ter
ondersteuning. Wie wil ons helpen?

Werk mee aan het nieuwe schoolplein!
Dit schooljaar gaan we de herinrichting van het schoolplein en de schooltuin realiseren. De
werkgroep is al enige tijd druk met het verzamelen van ideeën en het bekijken van
mogelijkheden. We gaan er een ‘groen‘ schoolplein van maken en de schooltuin, naast de
gymzaal, wordt omgetoverd tot een bijzondere ontdektuin. Denk voor het plein aan een
buitenles plek, meer variatie in ondergrond en het uitdagen van de verbeelding van kinderen,
maar ook een goede plek om te voetballen of te klimmen en klauteren. De kinderen worden
uiteraard betrokken bij het bedenken van leuke sport- en spelmogelijkheden voor het plein
en activiteiten in de tuin.
Voor de werkgroep zoeken we nog een aantal
enthousiaste ouders die graag kritisch
meedenken om de plannen te realiseren.
Denkt u een positief steentje te kunnen
bijdragen? Meld u zich dan aan bij de
werkgroep! Dit kan bij juf Thea ten Broeke of
Karin van der Looy ( lid van de MR) via
thea.ten.broeke@basisburen.nl of
karinvdlooy@gmail.com .
We gaan er een prachtig plein en een fantastische tuin van maken waar de kinderen met
veel plezier kunnen spelen, sporten en ontdekken!

Kinderboekenweek
We hebben afgelopen weken gewerkt rondom de Kinderboekenweek. Dit jaar was het thema
‘En toen?’
De Kinderboekenweek nam de kinderen mee terug in de tijd. We hebben de kinderen het
verleden laten ontdekken door het lezen van boeken. De halletjes in de school zijn
omgetoverd tot een tijdperk uit de geschiedenis en voor elke klas is er weer een mooi boek
besteld om uit voor te lezen.
Tijdens de Kinderboekenweek zijn er leuke leesbevorderingslessen gegeven in de klassen
en juf Jacqueline en meester Edwin hebben een mooi verhaal voorgelezen. De
Kinderboekenweek op school is afgesloten met voorlezen, dóór onze leerlingen áán onze
leerlingen op vrijdag 9 oktober.
De kinderen uit de bovenbouw mochten deze dag zelf een boek meenemen om uit voor te
lezen en hadden sommige kinderen zelfs een lekker kussen meegenomen om op te zitten.

Wij wensen u een hele fijne herfstvakantie
Namens het team obs Koningin Beatrix
Jacqueline de Fouw

