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Agenda 

● 10 maart: NL-doet op het schoolplein 
● 12 maart: OR vergadering  
● 16 maart: tweede rapport mee naar huis 
● 22 maart: broertjes/zusjes avond rapportgesprekken 
● 26 maart: MR vergadering 
● 29 en 30 maart: studiedagen - de kinderen zijn vrij 
● 2 april: Tweede Paasdag 

 
  
Schooljaar 2017-2018, 5 maart 2018 
 
 
Zaterdag 10 maart NL-doet op het 
schoolplein 
Tijdens de komende NL-doet dag op 10 maart 
staat er weer een groot schoolplein onderhoud 
gepland.  
Op deze dag zullen we weer houtsnippers 
aanvullen, het schoolplein aanvegen, de 
afwatering schoonmaken en nog een aantal 
andere onderhoudswerkzaamheden uitvoeren. 
Daarom zijn we blij dat jullie je via de 
activiteitenkalender hebben opgegeven om te 
komen helpen!  Wie zich nog niet had 
opgegeven is uiteraard ook nog welkom. We 
kunnen alle hulp gebruiken. 
  
De werkzaamheden beginnen om 14.30 uur en 
we zijn van plan om rond 16.30 uur te stoppen. 
Bezems en scheppen zijn aanwezig, maar het 
zou fijn zijn als jullie nog een aantal 
kruiwagens en snoeischaren(voor de 
vlinderstruiken) mee kunnen nemen. 
Namens de schoolpleincommissie willen we 
jullie alvast bij voorbaat 
bedanken voor jullie inzet! 
Michel de Koning 
06-11381616 
 
 
 
 
 

 

 

 

Studiedagen - kinderen zijn vrij 

Op 29 en 30 maart zijn de kinderen vrij 

vanwege studiedagen voor de teams. Op 29 

maart heeft het team van de PWA een 

gezamenlijke studiedag en op 30 maart vindt 

de studiedag voor geheel BasisBuren plaats. 

Meteen daaropvolgend is het Paasweekend. 

Dat betekent inclusief Tweede Paasdag voor 

de kinderen vijf vrije dagen achter elkaar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tweede rapport 

Op vrijdag 16 maart gaat het tweede rapport 

mee naar huis. In de daaropvolgende week 

vinden de rapportgesprekken plaats. 

Donderdag 22 maart is gereserveerd om de 

gesprekken van broertjes/zusjes zoveel 

mogelijk achter elkaar te plannen. Via de 

leerkrachten volgt de verdere planning over 

de gesprekken. 

 

Gevonden voorwerpen 
De bak met gevonden voorwerpen zit weer 
aardig vol met waardevolle spullen. Tijdens de 
rapportgesprekken worden alle spulletjes 
uitgestald. Loop er een langs, wellicht dat er 
nog iets herkenbaars tussen zit. Einde van het 
schooljaar wordt alles wat overblijft aan het 
goede doel gegeven. 
 
Dappere Dino’s 

Op donderdag 29 maart start de GGD de 
training Dappere Dino`s. Een gratis training 
voor kinderen van 6-8 jaar uit de gemeente 
Buren met gescheiden ouders. De training 
wordt gehouden in de Brede School in Maurik. 
Het gaat om 12 wekelijks bijeenkomsten buiten 
de schoolvakanties om. Inloop vanaf 15:15 uur 
en om 15:30 uur gaan we van start. De 
bijeenkomsten duren 45 minuten. 
Op dit moment zijn er nog plaatsen vrij. U kunt 
uw kind direct zelf aanmelden. Meer informatie 
in de bijlage bij deze nieuwsbrief. 
  
Gratis bewegingslessen 
Ook in maart worden er weer gratis 
naschoolse beweegactiviteiten georganiseerd 
door sportschool Julien. Als bijlage bij de mail 
wordt het overzicht meegestuurd waar en 
wanneer welke activiteit wordt georganiseerd. 
 
 
 
 
 



Groep 8 gaat bomen snoeien 
De Stichting Landschapsbeheer Gelderland 
(SLG)  is een aantal jaren geleden gestart met 
het project “Je school kan de boom in”. Een 
project waarbij kinderen in schoolverband, op 
hun manier, onder begeleiding van ouders, 
leerkrachten, vrijwilligers en mensen van 
Landschapsbeheer Gelderland, mee kunnen 
werken aan het beheer van het landschap. 
Tijdens dit project komen kinderen volop in de 
gelegenheid de natuur te beleven. De kinderen 
gaan ook daadwerkelijk aan de slag door 
bijvoorbeeld wilgenstammen af te zagen. 
Namens de milieuwerkgroep Buren verleent 
Goof den Hartogh medewerking aan dit 
project. Hij geeft uitleg over oa: 
De geschiedenis van het ontstaan van de 
Betuwe., het ontstaan van de rivieren, het 
functioneren van de rivier, ruimte voor de rivier, 
klimaatverandering etc. 
 
Het programma ziet er als volgt uit: 
6  maart:  theorieles van dhr. Goof den 
Hartogh 
8  maart:  theorieles van dhr. Goof den 
Hartogh 
13  maart: excursie op de fiets naar de 
uiterwaarden. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 


