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Agenda 

● vrijdag 6 april: kijkhalfuurtje van 8.30 - 9.00 
● woensdag 4 april: schoolvoetbal jongens 
● donderdag 5 april: OR vergadering 
● woensdag 11 april: schoolvoetbal meisjes 
● vrijdag 13 april: concert Blazersbende met Excelsior 
● 17, 18 en 19 april: groep 8 maakt de Eindtoets CITO 
● donderdag 19 april: groep 8 CITO Finito 
● vrijdag 20 april: Koningsspelen 
● vrijdag 27 april: Koningsdag, iedereen is vrij 
● 30 april t/m 4 mei: 1 week meivakantie 

  
Schooljaar 2017-2018, 3 april 2018 
 
 
Kijkhalfuurtje 
Vrijdag 6 april staat er weer een kijkhalfuurtje 
gepland van 8.30 tot 9.00 uur. Kun je zelf niet 
komen dan mogen natuurlijk ook altijd opa 
en/of oma even komen kijken. 
 
Verandering schooltijden naar 24,5 uur 
Alweer bijna 10 jaar werken we binnen 
BasisBuren voor wat de schooltijden betreft 
met het Hoorns model. Dat wil zeggen dat de 
kinderen wekelijks 24 uur naar school gaan en 
de schooltijden gelijkelijk verdeeld zijn over 8 
jaar basisonderwijs.Na de zomervakantie komt 
hier verandering in. In overleg met de MR 
hebben we besloten om dan over te gaan naar 
24,5 uur. Dat extra half uur zal gevoegd 
worden aan de vrijdagochtend. 
In het nieuwe schooljaar gaan de kinderen dus 
op vrijdag tot 12.30 uur naar school, net als de 
woensdagochtend. Dit extra half uurtje geeft 
voor de lessen net iets meer ruimte op vrijdag. 
Tevens levert dat op jaarbasis 20 extra 
marge-uren op. Marge-uren zijn de uren die 
bovenop het verplichte aantal uren komen die 
kinderen in een jaar naar school moeten. Deze 
marge-uren kunnen ingezet worden voor extra 
vakantiedagen voor de kinderen en/of voor 
studiedagen voor het team. 
 
Aanmelding nieuwe leerlingen 
Wij willen vragen om kinderen die in 2018 of in 
2019 vier jaar worden en op de PWA geplaatst 
willen worden, nu aan te melden. Het helpt ons 
bij het indelen van de groepen voor volgend 
schooljaar om te weten hoeveel kinderen er tot 
eind 2019 instromen.Aanmelden kan door een 
afspraak te maken met Lea Wammes. Zij 
verzorgt de intakegesprekken. Ze is bereikbaar 
via het schoolnr. 501600 of via de mail: 
lea.wammes@basisburen.nl 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Schoolvoetbal groep 8 
Jaarlijks nemen we met teams uit groep 8 deel 
aan het schoolvoetbaltoernooi op het terrein 
van voetbalvereniging G.V.V. in Geldermalsen. 
Adres: Randweg 3. 
Op 4 april zijn eerst de jongens aan de beurt 
en op 11 april de meisjes. De leerkrachten 
hebben op 4 april een studiemiddag en kunnen 
helaas er niet bij zijn om de teams aan te 
moedigen. Voor wie graag wil aanmoedigen op 
4 of 11 april: de wedstrijden worden tussen 
13.00 en 16.30 gespeeld.  

 
Eindtoets Cito groep 8 
Bijna is het weer zover: op 17, 18 en 19 april 
maken de kinderen van groep 8 de Eindtoets 
van het basisonderwijs. Tegenwoordig kunnen 
scholen uit verschillende eindtoetsen kiezen. 
Wij nemen nog steeds de CITO eindtoets af. 
Voor de kinderen is het een laatste moment 
om te kijken waar zij nu staan in hun algemene 
ontwikkeling.  Altijd toch weer een beetje 
spannend. Tegelijkertijd ontstaat daarna ook 
het besef dat het einde van de basisschooltijd 
nu toch echt in zicht komt. 
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CITO Finito 
En is het dan niet geweldig om na het maken 
van de Eindtoets dit af te sluiten met een 
spetterend feest voor groep 8: CITO Finito 
Op donderdagavond 19 april wordt daarvoor 
het groene plein omgebouwd tot een feestzaal. 
 
Onlangs hebben de kinderen tijdens de week 
van het geld les gehad over het goed omgaan 
met geld.  
‘Samen sparen voor de klas’ was daarbij het 
thema van 2018. Met deze Spaarchallenge 
sparen kinderen samen met hun klas voor een 
spaardoel dat ze samen met de leerkracht 
bedenken. Groep 8 heeft gekozen voor het Cito 
Finito feest. De kinderen bedenken samen 
hoeveel geld ze nodig denken te hebben en 
manieren waarop ze het geld bijeen kunnen 
krijgen.  
Een mooie combinatie van het leerzame met 
het vermakelijke te combineren. 
 
Concert Blazersbende met Excelsior 
De kinderen van groep 5 hebben de afgelopen 
maanden wekelijks geoefend om de eerste 
noten te kunnen spelen op een 
blaasinstrument. Het harde werken wordt 
afgesloten met een spetterend concert samen 
met de muziekvereniging Excelsior. Dit concert 
wordt op vrijdagavond 13 april gegeven voor 
de familieleden van de kinderen. Het belooft 
weer een waar luister feest te worden. 
 
Koningsspelen 
Op vrijdag 20 april vinden op de scholen in 
Nederland de Koningsspelen plaats. Dit wordt 
weer een leuke dag vol sportieve activiteiten. 
We starten de dag traditiegetrouw met het 
gezamenlijke ontbijt. Daarna volgt het  hijsen 
van de vlag en het Koningslied, waarna de 
activiteiten volgen.  
 
Estafetteloop 
Op 28 maart vond de Estafetteloop plaats in de 
gemeente Buren langs 16 scholen. Van elke 
school liepen minstens 2 leerkrachten mee die 
het vaste team van lopers steunden. Dit vaste 
team, liep 42 km. van school naar school. Tot 
dit vaste team hoorde ook Mark van der Pol, 
de directeur-bestuurder van BasisBuren. 
De kinderen van de PWA hebben voor de 
flessenactie maar liefst 530 flessen 
ingezameld. In het totaal is er door alle 
scholen samen een bedrag van 1400,00 euro 
opgehaald. Dit bedrag wordt meegegeven 
aan de Burense Roparun teams,  welke  de 
estafette lopen van Hamburg naar 
Rotterdam, Het geld wat zij ophalen wordt 
geschonken aan begeleiding van mensen 
met kanker. 
 
 
 

Vakantierooster 2018-2019 
 
Vakanties Periode 

herfstvakantie 22-10 t/m 26-10 

kerstvakantie 24-12 t/m 04-01 

voorjaarsvakantie 25-02 t/m 01-03 

Goede Vrijdag en 2e Paasdag 19-04 en 22-04 

Meivakantie 29-04 t/m 03-05 

Studiedag BasisBuren 29-05 
Hemelvaart en Pinksteren 30-05 t/m 10-06 

zomervakantie 22-07 t/m 30-08 

 
De studiedagen voor de PWA voor het nieuwe 
schooljaar moeten nog worden ingepland. Op 
die dagen zijn de kinderen ook vrij. Deze 
studiedagen worden aan het begin van het 
schooljaar bekend gemaakt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Chromebooks 
Afgelopen week zijn op school 12 
chromebooks in gebruik genomen. 
Chromebooks zijn een soort van laptops die 
we aangeschaft hebben ter vervanging van 
oude computers. De chromebooks zijn bedoeld 
voor de kinderen om mee te werken. Op de 
chromebooks kunnen ze allerlei lesstof 
oefenen maar ook opdrachten maken voor 
bijvoorbeeld wereldoriëntatie of werkstukken. 
De kinderen zijn heel enthousiast om te 
werken met de chromebooks en ontdekken 
ook snel wat ze er allemaal mee kunnen.  
 
 
 
 

 
 
 
 
 



     Zit er in jou ook een  

           onderwijsassistent, juf of meester?? 
1. Info-avond opleiding tot leerkracht/onderwijs assistent 

https://www.werkenstudie.hu.nl/TotaalAanbod/Versnelde-Pabo  
 
Ouders die interesse hebben in een opleiding tot leerkracht nodig we van harte uit 
om op de site van de Hogescholen te kijken. Daarnaast zijn er ook zij-instromer 
(subsidie)trajecten, waarbij je aangenomen kunt worden bij een stichting en 
tegelijkertijd de opleiding volgt. Voor de komende twee jaar wordt het collegegeld 
gehalveerd voor PABO opleidingen, een mooie kans dus voor een prachtig beroep!  
 
www.blikopnieuws.nl/.../collegegeld-gehalveerd-voor-lerarenopleiding-en-pabo.html  
  
Op dinsdagavond 22 mei willen we samen met de Hogeschool Utrecht een 
informatiebijeenkomst organiseren. Locatie en exacte tijd wordt nog aangegeven, 
o.a. via de mail of in een advertentie. Maak mensen enthousiast en kom eens 
luisteren naar de mogelijkheden van bijvoorbeeld de flexibele deeltijdopleiding. 
We weten dat er heel veel leerkrachten en onderwijsassistenten nodig zijn, 
dus…….  

Zin in een mooie nieuwe uitdaging: Kom! 
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