
 

 

 

 

 

 

                                                              Buren, 22 november 2022 

 

Algemene ouderavond donderdag 17 november j.l. 
We kijken terug op een zeer geslaagde ouderavond. Sinds 2 jaar kon de MR deze avond weer 
organiseren. Zij hebben verteld over hun activiteiten van de afgelopen jaren, ook lag het jaarverslag 
en financiële stukken van de activiteitencommissie ter inzage. De MR deelt de notulen met u via de 
website, hierin kunt u lezen waar de ouders en leerkrachten van de MR zich mee bezig houden en 
kunt u zien wanneer zij vergaderen. De MR benoemde nog even dat deze bijeenkomsten openbaar 
zijn. Wel met het verzoek u van tevoren aan te melden. Hierbij het e-mailadres van de MR: 
mr.koninginbeatrix@basisburen.nl 
 
Deze avond was een mooie gelegenheid om bekend te 
maken dat we gaan starten met de vernieuwbouw 
(hoogwaardige renovatie) van onze school. Het 
aanbestedingsbudget hebben we ontvangen en dat 
betekent dat het team en een werkgroep (ouders en 
leerkrachten) binnenkort aan de slag gaan. De ambitie is 
om na de zomervakantie 2025 te starten in het 
vernieuwde gebouw. We gaan onderzoeken hoe we de tussentijdse huisvesting gaan organiseren. Wij 
houden u op de hoogte. Mocht u vragen hebben kunt u mij altijd mailen, bellen of aanspreken.  
 
Na het algemene gedeelte hebben we in groepjes de workshops bezocht. Met een spannende 
Kahoot-quiz over The Leader in Me werd de avond afgesloten . 
 
Bibliotheek Rivierenland 
Op de Beatrixschool vinden we lezen en plezier in lezen ongelooflijk belangrijk. Lezen is 
ontdekken en dat verdienen al onze leerlingen. Kinderen die graag lezen, kennen bovendien 
meer woorden en vinden leren vaak leuker. Daarom besteden we in onze lessen aandacht aan 
boeken en werken we samen met Bibliotheek Rivierenland. 
Wist u dat u als ouder onmisbaar bent bij het vergroten van leesplezier van uw kind? U kunt uw kind 
bijvoorbeeld voorlezen – ook als het al zelf kan lezen. Of breng eens een bezoek aan de bibliotheek, 
zodat uw kind een ruime keuze heeft aan boeken en tijdschriften. 

Uw kind is gratis lid van de bibliotheek 
U bent van harte welkom in de Pluk in Geldermalsen of in een 
andere vestiging van Bibliotheek Rivierenland. In de bibliotheek 
wordt voor uw kind een pasje gemaakt. Hiervoor is wel eenmalig 
uw identiteitsbewijs zoals een paspoort of rijbewijs nodig. Hierna 
kan uw kind direct boeken, 
strips en tijdschriften lenen. Dit is gratis voor kinderen tot en met 
17 jaar. 

E-books en luisterboeken:  Als uw kind lid is, kan het ook eenvoudig via de online bibliotheek-app e-
books en luisterboeken lenen.  E-books hebben als voordeel dat uw kind zelf de lettergrootte en 
achtergrondkleur kan instellen. Ook zijn e-books direct beschikbaar: uw kind hoeft niet te wachten op 
een leuk boek of een ritje naar de bibliotheek. 
Op de online bibliotheek-app staan naast e-books ook luisterboeken. Kinderen die moeite 
hebben met lezen of die lezen niet leuk vinden, kunnen op deze manier toch plezier beleven 
aan een boek. Met luisteren leren ze evenveel belangrijke woorden als bij lezen. Probeer het 
eens samen uit! 
 
Namens het team Obs Koningin Beatrix,  
Jacqueline de Fouw 
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