
 

 

 

                                                                                            Buren, 19 februari 2021 
 
Nieuwsbrief 6 
 
Bijlage:  

- oproep OPR leden 
- Nieuwsflits Basisburen februari 2021 https://basisburen.nl/e-zines/ 
 

 
Beste ouders/verzorgers, 
 
En zo hebben we ineens weer 2 weken school achter de rug. We hebben genoten van de sneeuw en 
van de leerlingen weer in de school. Even wennen dat de klassen niet mogen mixen binnen de 
schoolmuren, maar gelukkig merken daar de meeste kinderen 
niet veel van.  
Met het team hebben vooraf gekeken waar we deze twee weken 
aan zouden gaan besteden. Weer wennen aan elkaar, 
samenwerkingsopdrachten, creatieve opdrachten, wat lesstof 
herhalen en vooral ook aan de kinderen vragen wat zij nodig 
hebben. 
Vorige week mocht ik zelf een uurtje opvangen in groep 6a en zij 
konden mij heel goed vertellen wat zij nodig hadden. Ook zij 
wilden graag wat herhalingsstof om te kijken of ze nog ergens 
hulp bij nodig hadden. Ze wilden graag gymmen, want ze 
hadden veel op de bank en achter een scherm gezeten en 
wilden graag weer fit worden. Ze wilden oefenen in sportief en 
sociaal gedrag, dat graag met creatieve samenwerkingsopdrachten, zo konden ze weer aan elkaar 
wennen. Op de vraag of zij dachten dat ze achterstanden hadden opgelopen kreeg ik een helder 
antwoord. Als je groep 6 met groep 7 van nu vergelijkt, een jaar geleden? Dan was groep 7 op dat 
moment verder. Maar vergelijk je groep 6 met alle groep 6-ers van Nederland, is iedereen gewoon 
waar hij is. De groep gaf aan dat zij met een beetje hard werken dit best konden inhalen.  
Ik was onder de indruk. Wat een heldere kijk hebben deze kinderen op zichzelf en de situatie. En wat 
een vertrouwen in de toekomst! En het Beatrixteam deelt dat vertrouwen met onze leerlingen. 
 
Zwangerschapsverlof van juf Paula 
Woensdag 3 maart is de laatste werkdag van juf Paula, dan gaat ze met zwangerschapsverlof. De 
ouders van groep 4 zijn al grotendeels geïnformeerd over de vervanging tot aan de zomervakantie. 
Juf Lieke start op donderdag 4 maart (alle donderdag en en vrijdagen). Meester Edward start op 
woensdag 10 maart (alle maandagen en dinsdagen). Op 8 en 9 maart is meester Arie in de groep. Op 
de woensdagen is meester Edward of meester Arie er. 
Juf Lieke en meester Edward zijn nieuwe leerkrachten op de Beatrixschool. Juf Lieke komt maandag 
na de vakantie een dagje meedraaien. 
 

Graag stel ik mijzelf even aan jullie voor…. 

 

Mijn naam is Lieke Smeets. Ik ben 30 jaar en woon in Beusichem samen 

met mijn vriend en zoontje. Omdat juf Paula met zwangerschapsverlof gaat, 

word ik op donderdag en vrijdag de nieuwe juf van groep 4. Wat misschien 

wel leuk is om te vertellen, is dat juf Paula en ik vroeger bij elkaar op de 

basisschool zaten. Leuk dat ik haar nu mag vervangen.  

 

Ik werk al 8 jaar als juf, voornamelijk in de onderbouw. Naast juf ben ik ook 

fotografe en houd ik van de zon, lezen, verhalen schrijven en dansen. Het 

liefst met al mijn dierbaren om mij heen. 

https://basisburen.nl/e-zines/


We leven in een gekke tijd, waarin contact maken ons lastig wordt gemaakt. Toch vind ik contact in 

welke vorm dan ook, heel belangrijk. Mochten jullie vragen hebben, stel ze dan gerust. Ik leer jullie 

graag kennen.  Ik kijk uit naar mijn start op jullie school. Hopelijk tot gauw! Vriendelijke groeten, Lieke 

 

Ik ben Edward. Binnenkort mag ik op de maandag en 
dinsdag aan de slag als de meester in groep 4. Het lijkt 
mij erg leuk! Ik kom uit Wageningen. Eén van mijn 
hobby's is voetballen. Tot een aantal jaar geleden stond 
ik nog zelf in het veld (laag niveau), maar inmiddels ben 
ik de grensrechter bij mijn club. Verder ga ik vrijwel elke 
zomervakantie op vakantie naar Zwitserland. Ik verzamel 
namelijk mineralen en ga dan hoog in de bergen op zoek 
naar stenen met kristallen. Hierdoor heb ik nu een mooie 
verzameling met verschillende mineralen. Tot over een 
paar weken, in groep 4! 
 
Jaarplanning 
Tijdens de studiedag van vandaag heeft het team ook met elkaar gekeken naar de jaarplanning. Zoals 
alles gaat het dit jaar steeds weer anders. We hebben hier een aantal aanpassingen in gedaan. We 
zullen dit op de website ook aanpassen. Kijkt u vooral even naar de geplande oudergesprekken eind 
maart. Hiervoor krijgt u nog een uitnodiging. Ook hebben we er voor gekozen om de Koningsspelen 
op 23 april niet digitaal te doen, dit zal een normale lesdag worden. Van de vrijdag daarna, dat is 
vrijdag 30 april (voor de meivakantie) maken we een gezellige dag. Wij laten u nog weten wat dat 
precies gaat worden. 

 

 
 
 
 
 
Met vriendelijke groet, 
Namens het team Obs Koningin Beatrix, 
Jacqueline de Fouw 


