Buren, 1 april 2021
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Bijlage:
- Brief vanuit bestuurder Basisburen
- Informatie Buitenpret

Beste ouders/verzorgers,
Een mooie afsluitende dag op 1 april, vol grappen, waar wij als leerkrachten natuurlijk steeds met
open ogen intrappen. Ook het weer werkt de laatste dagen goed mee, het brengt toch even net een
andere sfeer op school. Toch voelt Pasen ook weer als
een mijlpaal. In de afgelopen weken één groep in
quarantaine en twee maal geen reguliere inval kunnen
organiseren. Voor die twee dagen hadden we wel een
andere oplossing: een zg. KEK-dag. Zo’n dag staat in het
teken van een bepaald onderwerp: dans, muziek, natuur.
Het is ons en de leerlingen erg goed bevallen.

Goede vrijdag, een vrije dag
Denkt u er aan dat de kinderen morgen vrij zijn? Dinsdag 6 april zien wij de kinderen graag weer terug
op school.
Fietsstrook
Onze nieuwe fietsstrook kan u niet zijn ontgaan. We hebben nu een
schoolzone. Onze leerlingen kunnen een stuk veiliger naar school en
naar huis fietsen. Door de hekjes is de kiss and ride zone verdwenen
en ook dubbel parkeren lukt niet meer. Op 14 april a.s. wordt deze
strook officieel geopend door de wethouder onderwijs. Na alle
inspanningen van MR, leerlinglighthouse, ouders en leerkrachten is
het ook zeker de moeite waard om dit te vieren.
Komende periode zullen op de fietsstrook nog fietsen afgedrukt
worden. Wilt u er op letten dat u de stoep gebruikt om op uw kind te
wachten en niet op de fietsstrook, want anders gebeuren er toch nog ongelukken.
Nieuws vanuit de Oranjevereniging over Koningsdag: knutselwedstrijd
Doordat het coronavirus nog steeds niet weg is, kan de Oranjevereniging “Oranje en Buren”, ook dit
jaar de optocht met versierde fietsen/skelters niet organiseren. Er is wel een alternatief programma.
De kinderen mogen een knutselwerk of tekening maken. Iedereen die iets inlevert krijgt een leuke
prijs. De kinderen mogen zelf weten waar het knutselwerk over gaat, waar het van gemaakt is, en hoe
groot of klein het is. Op 27 april wordt bekend gemaakt wie 1,2 en 3 zijn geworden. Deze werkjes
worden opgestuurd naar de Koning en de Koningin, zodat zij kunnen zien wat moois er gemaakt is.
Van alle andere werkjes maken we een foto en die worden ook opgestuurd. Inleveren van de
werkjes kan van maandag 12 april t/m vrijdag 23 april bij Boon’s supermarkt. Half april valt het
programmaboek bij alle inwoners van Buren in de brievenbus.

Wij wensen u hele fijne paasdagen
Met vriendelijke groet,
Namens het team Obs Koningin Beatrix,
Jacqueline de Fouw

