
 

 

 

 

 

 

                                                        Buren, 10 maart 2023 

 
 

Beste ouders/verzorgers, 
 
 
Zou u ook graag wat meer willen weten over onze werkwijze The Leader in Me, het werken met 
de 7 gewoonten? 
Tijdens de leiderschapsdag op 31 mei a.s. oefenen onze leerlingen hun leiderschap. U kunt daarbij 
aanwezig zijn! 
Binnenkort kunt u zich al opgeven! Houd uw mail in de gaten! 
 
BasisBuren Actueel 
Stichting BasisBuren presenteert de eerste editie van BasisBuren Actueel, een nieuwsflits voor ouders 
en verzorgers van BasisBuren. 
 
Directeur bestuurder Krista van Vreeswijk:  
'We hebben als stichting het initiatief 
genomen om de ouders van onze 
leerlingen regelmatig te informeren over het 
reilen en zeilen van BasisBuren. We doen 
dat vanaf nu door middel van 
de BasisBuren Actueel waarvan dit de 
eerste uitgave is. Voor elke schoolvakantie 
is er een nieuwe editie. BasisBuren hecht 
veel betekenis aan goede communicatie; 
met dit digitale magazine willen we dat 
richting de ouders ook echt waarmaken. 
 
 

Klik hier voor BasisBuren Actueel nr.1  
 

Opbrengst Kerstmarkt 2022 

 

 
 
De opbrengst van de Kerstmarkt was iets meer dan 449 euro. Een 
heel mooi bedrag ! 
Dinsdag 7 februari heeft Marcus (groep 8A) ,als afgevaardigde 
van het Leerling Lighthouse, de cheque overhandigd aan Marlein 
en Jorrit Meulenbeek.  
We ondersteunen hen al vele jaren met het scholenproject in 
Zambia.  
Ze waren wat blij met deze opbrengst! 
 

 
 
 
 

 
 
 

https://ezines.digitaal-magazine.nl/basisburen-actueel-qwe710vbh/cover
https://ezines.digitaal-magazine.nl/basisburen-actueel-qwe710vbh/cover


 

 

Tevredenheidsonderzoek 2023 
In de bijlage presenteren wij u onze poster “tevredenheidsonderzoek 2023”. Dank aan alle input van 
ouders, leerlingen en leerkrachten. Natuurlijk gaan we aan de slag met de aandachtspunten (zoals wij 
dat noemen: onze delta’s). Wij houden u op de hoogte! 
 
Vrijwillige ouderbijdragen: schoolbijdrage en schoolreis 
In de bijlage nog even de informatie vanuit de activiteitencommissie op een rijtje.  
 
Volg u ons al op Instagram?  
Vanaf nu zijn wij ook actief op Instagram. Wilt u echt niets meer missen en op de hoogte blijven van 
activiteiten van onze school? Scan de QR-code en volg ons!  

 

  
 
 
Namens het team 
Obs Koningin Beatrix, 
 
Jacqueline de Fouw 


