
 
 
 
 
 
 

 
Bijlage: Hulpkreet handen te kort voor de Burense speldagen 
 
 
 
 
                                                                                                     Buren, 17-12-2021 
Beste ouders/verzorgers, 
 
Aanvullend op de brief “persconferentie 14 december j.l.” van vanochtend 
 
Morgenavond 16 december a.s. vieren we ons kerstfeest op school. Voor het voor- en 
nagerecht wordt gezorgd. De kinderen nemen zelf het hoofdgerecht mee in hun trommeltje. 
Vanaf 18.00 uur openen we de deuren en we starten om 18.15 uur met het kerstdiner. Vanaf 
19.15 uur brengen we de kinderen naar buiten. Wanneer u uw kind(eren) op komt halen 
en/of brengen, willen wij u verzoeken om dit alleen te doen om drukte te voorkomen.  
Denkt u er nog even aan bord en bestek mee te geven!!! 

 
De noodopvang organiseren we op onze eigen school. We 
verdelen de groepen in de onder- en bovenbouw. Om half 9 
kunnen de leerlingen van de noodopvang via hun eigen 
ingang naar hun eigen lokaal gaan. Hier zullen zij 
opgevangen worden door hun eigen leerkracht. Vanuit daar 
worden zij naar de noodopvanggroep gebracht. 
 
U heeft vanmorgen kunnen lezen dat volgende week een 
verlengde vakantie is voor de kinderen. Er is dus geen 
online les. Toch sturen wij u deze week via de mail, voor al 
onze leerlingen een activiteitenblad, waarmee zij aan de 
slag kunnen. Dit is, zoals u zult begrijpen, geheel 
vrijblijvend. 

 
Schaatsbaan in Buren 
Afgelopen maandag en dinsdag zijn onze bovenbouwgroepen naar de schaatsbaan 
geweest. Alle kinderen én leerkrachten hebben genoten van deze middag. De leerlingen van 
groep 1 t/m 4 hebben een vrijkaartje meegekregen. Bent u nog niet geweest? Het is een 
echte aanrader voor deze lange kerstvakantie.  
 
Vacature MR ingevuld  
Tijdens de laatste MR-vergadering (online) heeft Karin van der Looy afscheid genomen. We 
hebben haar bedankt voor haar enorme betrokkenheid en inzet in de MR van de 
Beatrixschool. We zullen gaan haar zeker missen. Heel erg bedankt Karin! Meteen willen wij 
u ook laten weten dat we reactie hebben gehad op de hiervoor geplaatste vacature. Dat 
heeft geresulteerd in een nieuw MR-lid. Bas stelt zich aan u voor: 
 
 
 
 



 
 
 
 
Hallo, ik ben Bas Warmerdam en sinds 2 december lid van de MR van de Beatrixschool.  
De MR bestaat uit leerkrachten en ouders, 
gezamenlijk denken we mee over het beleid en 
wel en wee van de school.  
Samen met Marjoleine hebben we 2 kinderen: 
Joris zit in groep 6 bij meester Erik en Lara in 
groep 2 bij juf Jorien.  
Aan de Beatrixschool merk ik dat veel ouders 
op een of andere manier actief betrokken zijn.  
Via de MR draag ik graag een steentje bij als 
het gaat om het toetsen van beleid en de 
uitvoerbaarheid daarvan. 
Ik sta daarmee een beetje tussen de school en de ouders in. Dus als er vragen zijn: weet dat 
de MR er ook is! 
 
Vriendelijke groet, Bas Warmerdam  
 
 
 

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


