
Buren, 4 juni 2021

Nieuwsbrief 8

Agenda:
21-22-23 juni    Groep 8 op kamp
2 juli                  Studiedag: alle kinderen vrij

Groepsindeling nieuwe schooljaar
Het duurt nog even maar er wordt achter de schermen al hard gewerkt aan de voorbereidingen van
het nieuwe schooljaar. De indeling van de groepen is inmiddels bekend. De verdeling van de
leerkrachten over de groepen is nog niet helemaal rond. Naar verwachting kunnen we dit in de
tweede helft van juni bekend maken.
Zoals u wellicht weet, heeft de regering voor de komende twee schooljaren meer geld uitgetrokken
voor het onderwijs om een inhaalslag te kunnen maken. Met dit extra geld kunnen we o.a. in
meerdere groepen extra ondersteuning inzetten. We geven hier eerst de groepsindeling en daarna
een toelichting. Voor het schooljaar 2021-2022 starten we in augustus met de volgende groepen:

aantal leerlingen in de groep zoals nu bekend
groep 1/2A (25)
groep 1/2B (26)
groep 3 (31)
groep 4 (27-29)
groep 5 (23)
groep 6 (18)
groep 7A (25)
groep 7B (24)
groep 8 (24)

Toelichting:
- we starten met twee groepen 1/2. We verwachten vanaf 1 februari weer met een instroomgroep te
starten;
- de eerste helft van het schooljaar kunnen we bij groep 3 een tweede leerkracht inzetten. Met deze
extra handen kan een goede basis worden neergezet voor deze kinderen. In de tweede helft van het
schooljaar is er voor de groep één leerkracht.
- de twee huidige groepen 3 worden samen één groep 4. Vanwege een aantal verhuizingen wordt het
aantal leerlingen voor groep 4 minder waardoor één groep gemaakt kan worden. Deze groep krijgt
dagelijks extra ondersteuning van een onderwijsassistent in de klas.
- Verder blijft voor alle groepen de hele week extra ondersteuning voor kinderen voor wie op korte
termijn aanvullende hulp gewenst is.

Studiemiddag 2 juli
Vrijdag 2 juli zijn de kinderen de hele dag vrij i.v.m. een studiemiddag. Tijdens deze studiedag gaat
het team de opbrengsten van de toetsen met elkaar bespreken. Ook wordt het jaarplan geëvalueerd.
Dat betekent dat we kijken of de doelen die we voor dit gesteld hebben ook behaald zijn. Tevens
wordt gekeken welke doelen meegenomen worden naar het nieuwe schooljaar.



Vakantierooster 2021-2022
Hier het vakantierooster voor het volgende schooljaar. Studiedagen voor het team worden in
september vastgesteld en met ouders gedeeld. Deze komen dus nog bij de vrije dagen van dit
vakantierooster.

herfstvakantie 18-10 t/m 22-10 ma t/m vr

kerstvakantie 24-12 t/m 07-01 vr t/m vr

voorjaarsvakantie 28-02 t/m 04-03 ma t/m vr

goede vrijdag/Pasen 15-04 t/m 18-04 vrij en ma

Meivakantie 25-04 t/m 06-05 ma t/m vr

Hemelvaart 26-05 t/m 27-05 do en vrij

Pinksteren 06-06 ma

Studiedag BB 07-06 di

zomervakantie 11-07 t/m 19-08 ma t/m vr

Corona
We zijn blij te constateren dat het op school tot nu toe nog goed gaat wat corona betreft. Er hoeven
nog geen klassen in quarantaine en leerkrachten kunnen fijn doorwerken.
Wel is het belangrijk dat we ook in deze laatste weken ons aan de maatregelen blijven houden.
Hopelijk dat na de zomervakantie er weer veel meer “normaal” kan zijn.
Voor nu betekent dit echter dat wij van u vragen:

- uw kind thuis te houden wanneer het corona verwante klachten heeft en bij twijfel uw kind te
laten testen bij de GGD met een P.C.R. test;

- uw kind thuis te houden als één van de familieleden op de uitslag van een test wacht;
- uw kind thuis in quarantaine te houden als hij/zij in contact is geweest met iemand die positief

is getest. Na 5 dagen kan dan bij uw kind een test worden uitgevoerd. Als die negatief is mag
het kind weer naar school. Als u ervoor kiest om uw kind niet te laten testen dan wordt de
quarantaine 10 dagen. Als uw kind na 10 dagen geen klachten heeft dan mag hij/zij weer
naar school;

- bij besmetting de leerkracht/directie van de school z.s.m. op de hoogte stellen zodat wij in
overleg met de GGD de juiste maatregelen kunnen nemen.

Laten we dit met elkaar nog even volhouden dan komen we er hopelijk goed doorheen.

Schoolreisje
Het schoolreisje wat normaal nu in mei zou plaatsvinden, is doorgeschoven
naar 21 september. We verwachten dat tegen die tijd de maatregelen in
verband met corona veel versoepeld zullen zijn en dat de kinderen ook met
meer groepen samen in de bus kunnen. Waar het schoolreisje naar toe gaat
zal later nog bekend gemaakt worden.

Fietsstrook
In de vorige nieuwsbrief is al gesproken over de fietsstrook en inmiddels is
deze helemaal klaar in en gebruik. We zijn heel blij met deze fietsstrook om zo te zorgen dat de
kinderen veilig met de fiets van school kunnen vertrekken.
We zien echter dat veel ouders op de fietsstrook gaan staan wachten als de school uit gaat. Dat is
niet de bedoeling en daarmee is het nut van de fietsstrook ook weg. Daarom vriendelijk maar
dringend verzoek aan ouders om te wachten op het trottoir en niet op de fietsstrook.



Vernieuwing schoolplein

De afgelopen maanden is door de werkgroep Vernieuwing Schoolplein erg hard gewerkt.

Wat zijn de wensen van de kinderen, de leerkrachten en ouders? Na inventarisatie hiervan en
informatie inwinnen bij diverse bedrijven i.v.m. de aanleg en mogelijkheden qua speeltoestellen, is er
door het bedrijf Speelmaatje dinsdag 19 mei j.l. een mooi concept-ontwerp gepresenteerd.

Echter in dezelfde periode is het huisvestingsplan door de gemeente vastgesteld. Hoewel nog niet
bekend is op welke termijn dit gaat gebeuren betekent dit dat de Beatrixschool gerenoveerd gaat
worden of dat er zelfs een nieuw pand gaat komen. Dit biedt prachtige kansen voor de school en ook
voor het schoolplein op langere termijn.

In afwachting hiervan is besloten dat het verstandig is om de uitvoering van de plannen voor het
schoolplein voorlopig even stil te leggen. Natuurlijk vinden wij dit laatste erg jammer, maar wel de
beste keuze.

Mochten er nieuwe ontwikkelingen zijn dan houden we u hiervan natuurlijk op de hoogte.

Leescoach Bibliotheek Rivierenland

Vanuit Bibliotheek Rivierenland hebben de scholen in de gemeente Buren een leescoach toegewezen
gekregen. Deze leescoach ondersteunt de scholen en de leerlingen om het lezen te bevorderen. De
leescoach voor onze school is Anne Dee. Zij stelt zich hier voor.

Leest uw kind graag? Heeft uw kind leesplezier?

Beste ouders/verzorgers,

Plezier hebben in lezen zorgt ervoor dat uw kind beter leert
lezen. En wie beter leest, kent meer woorden, leert makkelijker
en schrijft beter.

Als leescoach van Bibliotheek Rivierenland kom ik op school
en ondersteun leerlingen die het moeilijk vinden het juiste boek
te kiezen of die niet graag lezen. Ook vul ik de
schoolbibliotheek aan met nieuwe boeken.

Gratis lidmaatschap

Goed nieuws: vanaf 20 mei zijn de vestigingen van de
bibliotheek weer open! Wist u dat u uw kind gratis lid kunt

maken van Bibliotheek Rivierenland? Dit kan via deze link: Word lid van de Bibliotheek
(bibliotheekrivierenland.nl) Uiteraard kunt u dit ook in de vestigingen laten doen.

Als je lid bent van de bibliotheek heb je ook gratis toegang tot de online bibliotheek
app. Met deze app kan uw kind genieten van de mooiste e-books en luisterboeken.
Waar en wanneer het maar wil.

Hartelijke groet,

Anne Dee
Leescoach Bibliotheek Rivierenland 4-12 jaar

https://www.bibliotheekrivierenland.nl/service/word-lid-van-de-bibliotheek.html
https://www.bibliotheekrivierenland.nl/service/word-lid-van-de-bibliotheek.html

