Aan alle ouders en verzorgers van de scholen van BasisBuren
Kenmerk: UIT20220329/EK - kennisgeving omtrent onderwijs nieuwkomers
Maurik, 4 april 2022
Betreft: kennisgeving omtrent onderwijs nieuwkomersklas BasisBuren

Beste ouders, verzorgers en collega’s
De oorlog in Oekraïne bestaat niet alleen meer uit de beelden op t.v.
Er is een stroom van vluchtelingen op gang gekomen. Miljoenen mensen zijn de oorlog ontvlucht.
De Nederlandse regering heeft terecht aangegeven om ruimhartig deze mensen op te vangen.
Voor onze veiligheidsregio Betuwe en Bommelerwaard (waar de scholen van de gemeente Buren
onder vallen) verwacht men zo’n 1000 vluchtelingen waarvan zo’n 500 jongeren.
Al deze kinderen hebben recht op onderwijs. En hier zullen alle scholen in de gemeente Buren (van alle
Stichtingen) voor gaan zorgen. We gaan dit met elkaar doen.
In de gemeente Buren (net als in alle andere gemeentes) is afgesproken dat deze kinderen zich
moeten aanmelden bij de gemeente. Daar worden ze ingeschreven. Vervolgens zullen deze kinderen
(groep 3 t/m 8) de eerste tijd onderwijs krijgen in de “nieuwkomersklas”. In de gemeente Buren zal
deze gesitueerd gaan worden op De Bloesem in Eck en Wiel. In deze “taalklassen” zullen we de
kinderen een veilige, rustige omgeving bieden waar plaats zal zijn voor opvang en nazorg en spel.
Daarnaast zal er ook onderwijs geboden worden.
Voor de kleuters geldt dat zij in overleg geplaatst zullen worden, in principe in de reguliere
kleutergroepen van de school die het meest dichtbij de verblijfplaats is.
Net als iedereen hebben we nog veel vragen. We zullen proberen om die zo snel mogelijk met elkaar
te beantwoorden en op te lossen. Als u zelf iets wil betekenen in deze crisis, wil ik u vragen zich aan te
melden bij de gemeente of bij de coördinator nieuwkomersklas. Want natuurlijk zoeken we hulp voor
de opvang in deze groepen. Ouders, ZZP-ers, vrijwilligers (met of zonder onderwijsbevoegdheid)
zouden goed ingezet kunnen worden. Alle hulp is welkom. Neem dan contact via de onderstaande
gegevens.
Laten we samen voor deze kinderen en gezinnen een veilige haven zijn.
Voor vragen mag u/ jij mij altijd mailen.
Met vriendelijke groet,

.

Erna Koopman
Coördinator nieuwkomersklas
Mailadres: nieuwkomersklas@basisburen.nl
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