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Agenda 

● woensdag 3 april: schoolvoetbal jongens groep 8 
● donderdag 4 april: Stib in school van 13.00 - 16.00 uur 
● woensdag 10 april: schoolvoetbal meisjes groep 8 
● vrijdag 12 april:  Koningsspelen 
● 16, 17 en 18 april: afname Eindtoets groep 8 
● 16 april: opnames TV groep 6,7,8 
● Paasvrij: 19 t/m 22 april 
● donderdag 25 april: Stib in school van 13.00 - 16.00 uur 
● Meivakantie: 29 april t/m 3 mei 

 
 

  
Schooljaar 2017-2018, 1 april 2019 
 
Vrije dagen in april 
De kinderen hebben vrij op Goede Vrijdag en 
2e Paasdag (19 en 22 april). 
De meivakantie is van 29 april t/m 3 mei. 
 
Koningsspelen 
Vrijdag 12 april worden in Nederland op de 
scholen de Koningsspelen gevierd. We starten 
zoals andere jaren weer met een gezamenlijk 
ontbijt.  Daarna zal José Nguema als 
vertegenwoordiger van de Oranjevereniging van 
Beusichem, de vlag voor ons hijsen. 
Aansluitend zal wethouder Sietske de Jong het 
startsein geven voor het project “Ieder kind een 
koffer vol kansen” (verderop meer hierover). 
De kinderen sluiten dit officiële gedeelte af met 
het dansen en zingen van het nationale 
Koningslied. 
Vervolgens is het tijd voor alle sportieve 
activiteiten. Het wordt 
zeker weer een hele 
gezellige ochtend. 
Natuurlijk is het leuk 
als alle kinderen weer 
in het oranje gekleed 
komen. 
 
 
 
 
Ieder kind een koffer vol kansen 
Op de dag van de Koningsspelen starten de 
scholen, kinderopvang en de gemeente Buren 
de campagne “Ieder kind een koffer vol 
kansen”. 
We willen dat kinderen in Buren veilig opgroeien 
en  kansen hebben om hun talenten binnen hun 
eigen mogelijkheden te ontplooien, zodat ze 
zich tot gezonde en zelfstandige volwassenen 
ontwikkelen. 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Waarom deze campagne? 
De scholen, de kinderopvang en de gemeente 
Buren hebben samen aan de Burense Visie op 
het Kind gewerkt. In de visie staan drie thema’s 
centraal: gezond, veilig en kansrijk. 
In Buren hebben we met elkaar afgesproken dat 
we ons samen hard gaan maken voor een 
gezonde, veilige en kansrijke ontwikkeling van 
onze kinderen. Organisaties, scholen, 
kinderopvang en verenigingen werken in deze 
Burense Visie op het Kind samen, zodat het 
aanbod voor kinderen goed op elkaar kan 
worden afgestemd. Met de campagne willen we 
aan kinderen, ouders, grootouders en inwoners 
vragen om mee te denken over wat er in de 
koffer moet zitten om Burense kinderen gezond, 
veilig en kansrijk op te kunnen laten groeien. 
Vragen als: ‘welke bagage is waardevol voor 
Burense kinderen?’, ‘Wat wil 
je kinderen meegeven?’ en 
‘Wat kunnen onze kinderen 
goed gebruiken?’ staan 
centraal. We nodigen alle 
inwoners uit om mee te 
denken en om met ideeën te 
komen. 
 
 
 
 
 
 
 
Medewerkster Stib in school 
Marieke de  Bont, medewerkster van Stib,  is 
elke drie weken een middag op onze school 
aanwezig voor het beantwoorden van vragen 
over de opvoeding en ontwikkeling van 
kinderen. Ouders kunnen dan binnenlopen met 
vragen over opvoeding en ontwikkeling van  



kinderen. Hier de data waarop Marieke tot aan 
de zomervakantie bij ons aanwezig is tussen 
13.00 en 16.00 uur. 

  4 april 
25 april 
23 mei 
27 juni 

 
Eindelijk een naam 
Na de renovatie van de school bleef er één ding 
over wat maar niet afkwam, nl. de naam van de 
school boven de hoofdingang. Gelukkig is dit 
eind februari opgelost. De naam prijkt nu 
prachtig boven de ingang. Met dank aan Marnie 
Zuidwijk voor het ontwerp en het regelen van dit 
mooie naambord. 

 
Informatie van groep 8 
Schoolvoetbal  
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 3 april zijn eerst de jongens aan de beurt en 
op 10 april de meisjes. Voor wie graag wil 
aanmoedigen op 3 of 10 april: de wedstrijden 
worden tussen 13.30 en 16.30 gespeeld. 
 
Eindtoets Cito groep 8 
Bijna is het weer zover: op 16, 17 en 18 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. 
 
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 18 april wordt daarvoor het 
groene plein omgebouwd tot een feestzaal. 
 
 

Spaarchallenge 
Onlangs hebben de kinderen tijdens de week 
van het geld les gehad over het goed omgaan 
met geld. Voorafgaand aan die les zijn we een 
Spaarchallenge gestart. Met deze 
Spaarchallenge sparen kinderen samen met hun 
klas voor een spaardoel dat ze samen met de 
leerkracht bedenken. Groep 8 heeft o.a. 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. 
 
Opnames Kids top 20 
In de week van 15 april worden in onze regio 
opnames gemaakt met kinderen voor de Kids 
top 20 welke op zaterdagochtend wordt 
uitgezonden bij NPO-Zapp. 
Ook onze school mag hieraan meedoen. De 
kinderen van de groepen 6, 7 en 8 gaan op 16 
april ‘s middags naar de Prinsenhof in Buren, 
waar de opnames plaatsvinden. We weten nog 
niet welke BN-er bij de 
opnames aanwezig zal 
zijn. De uitzending is op 27 
april (Koningsdag) van 
8.10 tot 8.40 op NPO 3. 
 
 
Nieuw fruitbomen 
geplant 
Vier jaar geleden heeft de 
Boomstambrigade van 
Beusichem de school vier fruitbomen 
geschonken en deze voor ons geplant op het 
patio deel. Helaas zijn de afgelopen twee jaar 
twee van deze bomen vernield door jongelui die 
op het plein rondhingen. Twee weken geleden 
heeft de Boomstambrigade twee nieuwe 
fruitbomen geplant en ons deze wederom 
geschonken. We hopen dat de bomen deze 
keer de kans krijgen om door te groeien.  
Het helpt ons als ouders ook thuis met kinderen 
bespreken dat aanwezig zijn op het plein buiten 
schooltijd, niet mag 
betekenen dat er dingen 
vernield kunnen worden. 
We zijn de 
Boomstambrigade erg 
dankbaar voor de nieuwe 
bomen. 
 
 
 
 
 
 
 
 



Het schoolplein opgefleurd 
De groepen 5 hebben het plein opgefleurd door 
het planten van vele narcissen. Deze zijn 
gedoneerd door Marco Janssens. De komende 
jaren zullen we elke lente kunnen genieten van 
de mooie kleuren als de narcissen weer 
opnieuw uitkomen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zwemles 
Het droog oefenen in de gymzaal voor de 
zwemlessen is fantastisch gegaan. Foto’s 
komen nog op de website. 
Wel erg jammer dat we op 1 april te horen 
kregen dat de subsidie niet doorgaat 😥. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Buitenlands bezoek op onze school 
BasisBuren maakt deel uit van een Erasmus 
project van scholen uit Duitsland, Italië en 
Nederland. Het doel van dit project is van en 
met elkaar te leren hoe kinderen meer invloed 
te geven op hun eigen leerproces. Een 
delegatie van de  scholen heeft elkaar al een 
keer ontmoet in Duitsland.  
In de week van 8 april brengt een delegatie een 
bezoek aan onze scholen. Op 10 april zullen 
Duitse en Italiaanse collega’s ook de PWA 
bezoeken. Ze komen dan kijken hoe wij 
bijvoorbeeld kinderen invloed geven op hun 
leerproces door het werken met de bordsessies 
in de klassen. 
Kinderen van de bovenbouw zullen deze 
mensen een rondleiding geven door onze 
school. Een mooi moment om het Engels van 
de kinderen te oefenen.  
 

Imker in de klas 
Als afsluiting van het thema bijen hebben de 
kleutergroepen op vrijdag 29 maart een echte 
imker in de klas gehad. De imker heeft veel 
verteld over het bijenvolk en de kinderen 
hebben hem volop vragen gesteld. De imker 
heeft zijn pak laten zien, de roker waarmee de 
bijen rustig worden en hij had zelfs een heus 
bijenvolk achter glas meegenomen. De 
kinderen hebben de koningin gevonden, 
omringd door vele werksters. Tenslotte hebben 
alle kinderen nog 
een heerlijke 
cracker gegeten met  
echte honing van de 
bijen!  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Zie hieronder de wijziging per 1 mei 2019. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:info@sklm.nl


 
 
 
 
 
 
 
 
 


