Buren, 16 september 2021
Bijlagen:
-

Beweegbus kalender
Ouders van kinderen die anders zijn
Ouderbijdrage 2021-2022
Machtigingsformulier ouderbijdrage

Beste ouders/verzorgers,

Volgende week is het feest op de Beatrix!
De hele week staat in het teken van het 40-jarige jubileum van de Koningin
Beatrixschool.
Wat staat er op het programma?
Maandagmiddag vindt de feestelijke opening plaats op het grote plein.
De kinderen van de bovenbouw gaan op maandag ook van start met het werken aan
een “creatief aandenken” aan dit jubileum. Hier wordt de hele week verder aan
gewerkt.
We zijn nu al benieuwd naar het eindresultaat!
Dinsdag gaan we allemaal op schoolreis:
Groep 1, 2 en 3 gaat naar het land van Jan Klaassen
Groep 4 en 5 gaat naar Slot Loevestein en speeltuin
Hoppies
Groep 6, 7 en 8 gaan naar het Archeon
Woensdag gaan de kinderen van de groepen 1 t/m 3
werken aan een creatief groepswerk. Ook dit belooft een
mooi aandenken aan het jubileum te worden!
De kinderen van groep 4 t/m 8 gaan deze ochtend naar
het stadje voor een vossenjacht.
Donderdag gaan we onder leiding van “Circus op school” met alle groepen voor een
circusvoorstelling repeteren en wordt onze circusvoorstelling aan het einde van de
dag opgevoerd.
De voorstelling wordt gefilmd en per groep zullen we de filmpjes via klasbord met u
delen, zodat u thuis ook een beetje kunt meegenieten van deze voorstelling.
De circusvoorstelling is tevens de feestelijke afsluiting van
de feestweek.
We gaan er met de kinderen een gezellige feestweek van
maken!
Juf Britte
Net voor de zomervakantie is juf Britte trotste moeder
geworden van een prachtige zoon. Britte en Wouter zijn
nu aan het genieten van NOUT

Ouders in de school
Het in- en uitgaan van de school blijft zoals we u hebben laten weten in de
nieuwsbrief van 27 augustus j.l.
De maatregelen vanaf 25 september geven ons wel de ruimte om u als ouder meer te
betrekken bij onze activiteiten. Helaas mag dat nog niet tijdens onze jubileumweek,
maar met de kinderboekenweek in oktober, staat er al een leuke activiteit met ouders
gepland. U hoort daar binnenkort meer over.
Jaarplanning 2021-2022
Onze jaarplanning kunt u vinden op onze website: www.beatrixschool-buren.nl

Meester Aron
Donderdag 30 september is de laatste dag voor
meester Aron bij ons op school. Hij start een mooie
nieuwe uitdaging in de buurt van zijn huidige
woonplaats. In de laatste les van iedere groep
besteden we met de kinderen even aandacht
hieraan. Zo krijgen alle kinderen even de
gelegenheid meester Aron gedag te zeggen.

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

