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Agenda 

● zaterdag 9 maart: onderhoud schoolplein 
● maandag 11 maart: MR vergadering 
● vrijdag 15 maart: stakingsdag onderwijs 
● donderdag 21 maart: OR vergadering 
● vrijdag 22 maart: tweede rapport mee naar huis 
● week van 25 maart: rapportgesprekken 
● dinsdag 26 maart: Bank voor de klas, groepen 6-7-8 

 
  
Schooljaar 2017-2018, 4 maart 2019 
 
 
Onderhoud schoolplein 9 maart 
4x per jaar organiseert de schoolplein- 
commissie een middag om samen met ouders 
klusjes op het schoolplein uit te voeren. Deze 
klusjes bestaan uit onkruid wieden, boomschors 
verspreiden op de paden, kunstgras berg 
aanharken, kleine reparaties uitvoeren etc. 
Van 14.00 tot 16.00 uur kan er veel gedaan 
worden waardoor het schoolplein in een goede 
staat blijft zodat de kinderen er goed kunnen 
spelen. Het zou fijn zijn als we op de hulp van 
meerdere ouders mogen rekenen. Kinderen 
mogen uiteraard meekomen, die kunnen lekker 
spelen. Mocht je een kruiwagen mee kunnen 
brengen dan zou dat welkom zijn. Graag tot 
zaterdag. 
 
Stakingsdag 15 maart 
Op 15 maart gaat het onderwijs in Nederland 
staken. Op 21 februari is hierover een 
uitgebreide mail naar alle ouders gegaan. 
Daarin is ook aangegeven dat kinderen van de 
leerkrachten die voor de stakings manifestatie 
naar Den Haag gaan, die dag thuis blijven.  
Dit gaat om de groepen 1A, 2, 3A, 3B en 6. 
Voor de overige groepen blijft die dag een 
gewone schooldag. Wel zullen in die groepen 
ter ondersteuning van de stakingsactie de 
reguliere lessen niet gegeven worden maar 
draaien de aanwezige leerkrachten een 
alternatief programma. 
 
Tweede rapport 
Vrijdag 22 maart krijgen de kinderen het tweede 
rapport van dit schooljaar mee naar huis. In de 
daaropvolgende week houden de leerkrachten 
de rapportgesprekken. Ouders krijgen hiervoor 
nog de uitnodiging.  
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Leerlingenraad 
Zoals beloofd in de vorige 
nieuwsbrief, hier dan de foto met 
de leden van de leerlingenraad. 
uit groep 6 Saar en Noor 
uit groep 7A Niels en Norelle 
uit groep 7/8      Twan en Lilly 
uit groep 8 Rosalie en Jan 
Joop 

 
Inmiddels is de raad voor de eerste keer bijeen 
geweest. Er is gesproken over hoe de raad 
moet gaan functioneren en de eerste 
onderwerpen waar de raad over na gaat denken 
zijn ook bekend:  

- nieuwe rapporten: wat vinden de 
kinderen belangrijk om in een rapport 
terug te zien; 

- de schoolkrant: wat vinden we van de 
huidige schoolkrant en welke informatie 
willen kinderen dat er door en voor 
kinderen gedeeld wordt. 

Twee hele mooie onderwerpen waar de input 
van de kinderen belangrijk zijn.  
 
 



Ouders denken mee over nieuwe rapporten 
Op 6 februari hebben ouders in een 
bijeenkomst meegedacht over de invulling van 
een nieuw rapport. Dit was een hele prettige en 
zinvolle bijeenkomst waarin de aanwezige 
ouders uitgebreide input gegeven hebben voor 
de werkgroep die de nieuwe rapporten gaat 
ontwikkelen. Het was fijn om te zien dat we als 
school en ouders op dezelfde lijn zitten, nl. dat 
het rapport iets moet worden waarmee een kind 
kan laten zien hoe zijn ontwikkeling verloopt en 
waar hij/zij trots op kan zijn. Het streven is om in 
het nieuwe schooljaar met een nieuw rapport te 
gaan werken. 
 
Regioronde voorleeswedstrijd 
Nieve de Klijne is op 6 februari tijdens de 
kwartfinale van de Nationale Voorleeswedstrijd 
voorleeskampioene geworden van de gemeente 
Buren. Ze mocht daarom op 20 februari 
deelnemen aan de halve finale van de 
regioronde welke gehouden werd in de Pluk in 

Geldermalsen. Ook al 
is ze daar green 
regiokampioen 
geworden, ze heeft de 
gemeente Buren heel 
erg goed 
vertegenwoordigd.  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Werken met Google Classroom 
Tijdens de informatieavond in oktober hebben 
we laten zien dat we op het gebied van ICT ons 
verder aan het ontwikkelen zijn. De chrome- 
books die we in de bovenbouw gebruiken lenen 
zich uitstekend in het vaardig maken van 
kinderen met allerlei programma’s en om die in 
te zetten in het onderwijs. De afgelopen 
maanden zijn de groepen 7 en 8 gestart met het 
werken met Classroom. Dit is een Google 
programma waarbij online met de kinderen 
opdrachten en informatie gedeeld kunnen 
worden, ze online in opdrachten samen kunnen 
werken, huiswerk en toetsen online aan- 
geboden kunnen worden en ook een agenda 
gedeeld kan worden. Ook thuis kunnen de 
kinderen via hun google account inloggen. De 
kinderen wennen heel snel aan het gebruik van 
dit programma. De leerkrachten zijn bezig om 
zich steeds verder te bekwamen om Classroom 
in te zetten. Inmiddels is ook groep 6 gestart 
met het gebruiken van Classroom. Ouders van 
deze groepen kunnen thuis de kinderen vragen 
om het programma te laten zien. 

Bank voor de klas 
Het project Bank voor de klas is een project van 
de Nederlandse banken om kinderen financieel 
bewust te maken. Bankmedewerkers geven 
gastlessen en gebruiken daarbij de Cash Quiz, 
een spannend spel over het leren omgaan met 
geld. Daarnaast nemen de groepen ook dit jaar 
weer deel aan de Spaarchallenge: de groepen 
bedenken een spaardoel en op welke manier ze 
daarvoor het geld bij elkaar gaan sparen. Wat 
hebben ze aan materialen nodig, wie houdt de 
financiën bij en welke andere taken moeten 
verdeeld worden? Een mooie oefening als 
onderdeel van het project Bank voor de klas. 
 

 
 
 
Extra activiteiten groep 8 
In de tweede helft van het schooljaar worden 
voor groep 8 naast de gewone lessen ook 
andere activiteiten georganiseerd. Deze zijn 
bedoeld om hen op een actieve manier ook 
buiten de school kennis te laten maken met wat 
zich daar afspeelt. 
In maart staat de volgende activiteit op het 
programma: 
Snoeien in de uiterwaarden 
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 mee 
kunnen werken aan het beheer van het 
landschap. Tijdens dit project komen kinderen 
volop in de gelegenheid de natuur te beleven en 
gaan ze ook daadwerkelijk aan de slag door in 
de uiterwaarden wilgenstammen af te zagen. 
Namens de milieuwerkgroep Buren verleent 
Goof den Hartogh medewerking aan dit project. 
Hij geeft eerst in de klas uitleg over o.a. De 
geschiedenis van het ontstaan van de Betuwe, 
het ontstaan van de rivieren, het functioneren 
van de rivier, ruimte voor de rivier, 
klimaatverandering etc. Daarna neemt hij de 
kinderen mee de uiterwaarden in om 
wilgenstammen af te zagen. 
 
 
 
 
 



Landenfeest groep 7/8 
De groepen 7 en 8 hebben op 22 februari het 
MI-project afgesloten met de tentoonstelling 
“Landenfeest’.  De kinderen presenteerden aan 
ouders en belangstellenden wat zij hebben 
geleerd over Azië en Oceanië.  
De tentoonstelling was een succes en een 
mooie manier om dit thema af te sluiten. 

 
Koningsspelen 27 april in 
Beusichem 
Op zaterdag 27 april is het Koningsdag! Ook 
dit jaar gaat de Oranje Vereniging 
Beusichem weer een tof programma 
neerzetten. 

Voor de kinderen vanaf 3 jaar t/m ca. groep 1 
is er een Pukkie zeskamp in de ochtend en 
voor kinderen van groep 2/3 (6 jaar) t/m 
groep 8 is er een zeskamp in de middag.  
Op donderdag en/of vrijdag 7-8 maart krijgt 
uw kind een inschrijfformulier mee naar huis 
om aan te geven of zij willen deelnemen aan 
de zeskamp en of u als ouder en/of 
begeleider kan helpen. Elk team is wel 
verplicht minimaal 1 begeleider te hebben! 

Dit inschrijfformulier graag uiterlijk 15 maart 
inleveren bij de juf/meester van uw kind 
zodat de P.W.A. samen met de Oranje 
Vereniging de zeskamp groepen kunnen 
gaan indelen. 

Voor kinderen die niet of nog niet op de 
P.W.A. zitten is aanmelding natuurlijk ook 
mogelijk, meld ze aan door een mail naar de 
Oranje Vereniging Beusichem te sturen > 
ovbeusichem@gmail.com.  

In het OVB-boekje wat medio april 
persoonlijk huis-aan-huis wordt aangeboden 
staat meer info over het overige programma 
en contact informatie. 

Dus meld je aan en beleef een super leuke 
dag samen! 

 
 

Nieuws van de OR 
 
avondvierdaagse 
Dit jaar valt de datum van de avondvierdaags in 
de schoolvakantie. Dit betekent dat wellicht 
meerdere gezinnen op vakantie zijn waardoor 
kinderen niet deel kunnen nemen. De OR heeft 
besloten om toch als PWA weer met de 
Culemborgse avondvierdaagse mee te doen. 
Voor deel van de vakantie is dat de kinderen na 
het lopen de volgende ochtend uit kunnen 
slapen. We denken dat er nog steeds een 
behoorlijke groep overblijft. Dus, voor de 
thuisblijvers, noteer de volgende data alvast in 
de agenda. 
 
 
buitenspeelgoed 
Elk jaar reserveert de OR een budget voor 
aanschaf van buitenspeelgoed. In januari is 
weer spelmateriaal aangeschaft waar de 
kinderen in de pauzes mee kunnen spelen. Dit 
materiaal bevordert het samen spelen tussen 
kinderen. Op de foto een aantal van de onlangs 
aangeschafte materialen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Speelleergroep PEUTERRIJK 
 
Voor kinderen van 2 - 4 jaar. Voor meer 
informatie en aanmelding van peuters graag 
contact opnemen met SKLM, 
0344-603087, info@sklm.nl. Of loop even 
binnen bij Peuterrijk. 
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