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Agenda 

● van 29 april t/m 3 mei: meivakantie 
● maandag 6 mei: onderwijsavond BB in Torenzicht in Lienden 
● woensdag 8 mei: onderwijsavond BB in de Prinsenhof in Buren 
● vrijdag 10 mei: kijk halfuurtje van 8.30 tot 9.00 uur 
● maandag 20 mei: MR en OR vergadering  
● week van 20 mei: verkeersweek groep 8 
● zaterdag 25 mei: van 14 - 16 uur onderhoud schoolplein 
● 27, 28 en 29 mei: kamp groep 8 
● woensdag 29 mei: studiedag BB, groepen 1 /t/m 7 vrij 
● 30 mei t/m 10 juni: vakantie voor iedereen 

 
  
Schooljaar 2018-2019, 25 april 2019 
 
Koningsdag in Beusichem 
Op koningsdag zijn er op De Markt tussen 
15.00 en 18.00 heerlijke hamburgers en 
poffertjes te koop. Beide worden gemaakt door 
leerkrachten en ouders van kinderen die op de 
PWA zitten en zijn gesponsord door Slagerij De 
Bruin, De EMTE en Marktzicht. De opbrengst 
van de verkoop komt volledig ten goede aan 
onderhoud van het schoolplein. We nodigen 
jullie dus van harte uit om 27 april de trek te 
stillen met een hamburger/portie poffertjes en 
op deze manier bij te dragen aan een mooi 
schoolplein! 
 
Hartelijk dank aan Slagerij de Bruin,  De 
EMTE en Marktzicht voor de fantastische 
sponsoring en tot 27 april!. 
 

Vakantierooster 2019-2020 
Herfstvakantie 21-10 t/m 25-10 
Kerstvakantie 23-12 t/m 03-01 
Voorjaarsvakantie 24-02 t/m 28-02 
Paasweekend 10-04 t/m 13-04 
Meivakantie 27-04 t/m 08-05 
Hemelvaart 21-05 en 22-05 
Studiedag BB 29-05 
Pinksteren 01-06 
Zomervakantie 20-07 t/m 28-08 
 
Studiedagen voor de PWA worden meteen na 
de zomervakantie definitief vastgesteld en aan 
het vakantierooster toegevoegd. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BREAKING NEWS 
Voor de aanstaande Koningsdag staan zeker 
16 teams ingeschreven om mee te doen met de 
zeskamp....wat een geweldig aantal kinderen! 
Des te leuker om als je niet meedoet te komen 
aanmoedigen en delen in de ORANJE 
feestvreugde. 
En...... er is een GROTE VERRASSING voor 
alle kinderen van de PWA! 
Om 14.15 uur (dus net voor aanvang van de 
zeskamp) wordt die SURPRISE onthult!  
BE THERE!! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Avond4daagse nieuws! 
Voor alle kinderen die dit jaar 6 worden tot en 
met de groep 8 kinderen is er avond4daagse 
van 3 t/m 6 juni aanstaande. 
Het is al de 5e keer dat we in Culemborg de 5 
kilometer meelopen met onze PWA-school, dit 
jaar wordt bijzonder omdat de school dicht is 
vanwege de HE-PI-vakantie! Wellicht zijn er 
kinderen op vakantie maar WE LOPEN DUS 
WEL, loop jij ook mee? 
Over aanmelden en betalen krijg je binnenkort 
een brief, zoek alvast op voor de hoeveelste 
keer je mee doet dan weet je gelijk voor welke 
medaille je gaat lopen! 
Tot snel, groetjes van Annet Wijnen en Marjan 
Middelkoop (namens de ouderraad PWA) 
 



Ondernemersproject in groep 8 
In de eerste week na de meivakantie gaat groep 
8 aan de slag met een ondernemersproject. Ze 
leren die week hoe ze een eigen  bedrijf op 
moeten zetten en runnen. Ze ontdekken de 
basisbeginselen van het bedrijfsleven en 
ondernemerschap en ontwikkelen zelfkennis. 
Met het eigen team kopen ze grondstoffen in 
waarmee ze eindproducten maken. Op vrijdag 
24 mei worden de producten op school tijdens 
een markt verkocht. De week zal geopend 
worden met een gastles van een plaatselijke 
ondernemer. De ondernemersweek is mogelijk 
gemaakt door een subsidie die we hebben 
ontvangen van het Regionaal Investeringsfonds 
RIF. Leden van de Economic Board van de RIF 
worden uitgenodigd om te luisteren naar de 
plannen die de teams gemaakt hebben en zij 
zullen de kinderen van feedback voorzien. Een 
mooie regionale samenwerking die we de naam 
“Jong geleerd is oud gedaan” meegeven. 
 
Activiteiten groep 8 
Verkeersweek 
Tijdens de verkeersweek krijgen de kinderen 
allerlei informatie over de gevaren in het 
verkeer. Ze leggen o.a. de route per fiets af 
naar de middelbare school in Culemborg, ze 
leren over de dode hoek en de fietsen worden 
allemaal gecheckt. 
 
Kamp 
De basisschool wordt voor de achtste groepers 
afgesloten met een driedaags kamp. Tijdens dit 
kamp komen sport, spel en amusement aan 
bod. Ze verblijven drie dagen op een prachtige 
locatie in Lierop, Noord-Brabant. Voor de 
deelnemers elk jaar weer een activiteit om nooit 
meer te vergeten. 
 
 
 
Woensdag 29 mei t/m maandag 
10 juni vakantie 
Groep 8 vanaf 30 mei. 
 

 

Onderwijsavond Buren 
Op 6 en 8 mei organiseert BasisBuren een 
onderwijscafé rond de vraag: ‘Hoe ziet het 
onderwijs in de gemeente Buren e.o. eruit over 
5 jaar? 
Op deze avonden kijken we samen naar de 
onderwijsontwikkelingen in Nederland en Buren. 
Daarna willen we met alle aanwezigen in 
gesprek over wat wij nodig hebben om goed, 
innovatief en thuisnabij onderwijs in de regio te 
hebben en te houden. 
De avonden vinden plaats op 6 mei in 
Zalencentrum Torenzicht in Lienden en op 8 
mei in de Prinsenhof in Buren. 
Iedereen die wil komen luisteren en meepraten 
kan zich aanmelden door een mail te sturen 
naar info@basisburen.nl. Vergeet niet te 
vermelden op welke avond we je kunnen 
verwachten. 

 
 
 
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, het lokaal op 
het gele plein in de school. 
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