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Agenda:

Juni:
4 t/m 6 vrij: Pinksteren
7 vrij: studiedag van Basisburen
8 opening Daily Mile
29 schoolreisje
30 musical groep 8

Juli:
1 Wisseluurtje
5 kinderen krijgen hun rapport mee naar huis
6 uitzwaaien kinderen groep 8

Onderwerpen van deze nieuwsbrief:
Terugblikken:

- Schoolfeest
- Bezoek illustrator

Vooruitblikken:
- Daily Mile
- Avond 4 Daagse
- Schoolreisje
- Wisseluurtje
- Afscheid leerkrachten
- Studiedagen ‘22-’23
- Nieuwe leden MR

Bijlage:
- vacature



Terugblikken:

Schoolfeest
Wat was het fijn om iedereen samen op het schoolplein te ontvangen. Het was een
mooi feest dat met hulp van jullie, ouders, i.c.m. de leerkrachten tot een groot succes
is geworden.
De kinderen hebben genoten van het feestje: optreden, spelletjes doen, wat lekkers
eten en drinken en samen met papa en mama op school zijn.

Fijn dat iedereen er was en HEEL VEEL DANK aan
iedereen die geholpen heeft om er zo’n mooi feest van te
maken.

Bezoek illustrator groep 3 en 4

Illustrator in groep 3/4

In groep 4 heeft Fee haar boekbespreking gehouden over het boek ‘Lappi en het
meisje’. Ze heeft dat heel erg goed gedaan. En wat blijkt….de illustrator van dat boek
woont in Beusichem!

Suzanne Huijs heeft het boek geïllustreerd en is ook hondentrainer. Donderdag 2 juni is
Suzanne in groep 3/4 geweest om te vertellen over haar werk en de kinderen hadden
veel vragen voor haar!

Zo leuk en leerzaam! En als grote verrassing hebben wij ook een exemplaar van ‘Lappi
en het meisje’ gekregen voor in onze schoolbibliotheek! Dankjewel Suzanne!



Vooruitblikken:

Daily Mile
Op de PWA zijn we veel bezig met bewegen. Dit schooljaar zijn er op dat gebied de
volgende beweegmomenten ingevoerd:

- meer bewegen tijdens reken- en taallessen.
- containers met speelgoed die tijdens het buitenspelen intensief worden gebruikt.
- op maandag (dit is nog een pilot) worden er gymlessen gegeven door ALO

studenten (studenten die gymleerkracht willen worden) in samenwerking met
verenigingen uit gemeente Buren en omstreken.

Op woensdag 8 juni zal de Daily Mile worden geopend door: ERBEN WENNEMARS.
Wij gaan deze mile lopen op de dagen dat de kinderen geen gymles hebben.
Door ook op deze dagen bewust buiten te bewegen kunnen wij onze hersenen extra
zuurstof geven. Dit is nodig om nog beter te kunnen leren en om ons bloed goed door
ons lijf te laten stromen.
Tijdens deze opening zullen er ook foto’s en/of filmpjes worden gemaakt die via sociale
media worden gedeeld. Mocht u er bezwaar tegen hebben dat uw kind op
beeldmateriaal wordt vastgelegd, geef dit dan door aan de leerkracht.

Ons doel voor 2022-2023: Het binnenhalen van het beweegvignet van de gezonde
school.

Avond 4 Daagse 7 t/m 10 juni
Dit schooljaar doen wij als PWA mee met de avond4daagse in gemeente Buren. Zo’n
60 kinderen hebben zich opgegeven om mee te lopen met de avond4daagse.
Veel plezier allemaal en heel veel succes!

Schoolreisje
Op 29 juni zal het jaarlijkse schoolreisje weer plaatsvinden.
De groepen 1 en 2 gaan naar het Kwekkeltje in Rosmalen.
De groepen 3 t/m 7 gaan naar Burgers’ Zoo in Arnhem.
De brief met informatie over beide reisjes ontvangt u een week voor het schoolreisje.



Wisseluurtje
Elk jaar is er een wisseluurtje. Dat is ook dit jaar weer het geval. Op 1 juli zullen de
kinderen kennismaken met hun nieuwe leerkracht.
Dat brengt ons dan op de bezetting van de groepen. Op het moment van schrijven is er
nog 1,5 FTE (1,5 baan) niet ingevuld. Dit is dan ook de reden dat de leerkrachten en de
kinderen, maar ook u als ouder helaas nog niet weet wie welke groep gaat lesgeven.
We zijn druk bezig met het voeren van sollicitatiegesprekken en hopen dat wij op korte
termijn goede, lieve en spontane leerkrachten kunnen verwelkomen in ons team.
Mocht u iemand kennen die graag op de PWA komt werken, geef hen het
schoolnummer of het mailadres van Marie-Louise
(marie-louise.ten.brinke@basisburen.nl). In de bijlage vindt u de vacature die te vinden
is in de sociale media.

Afscheid leerkrachten
Eind van dit schooljaar zullen wij afscheid nemen van:

- meester Bart: Meester Bart gaat vanaf de zomervakantie genieten van zijn
pensioen. Wij wensen hem veel plezier met zijn vrije tijd en danken hem voor de
ondersteuning die hij kinderen individueel en in kleine groepjes heeft gegeven.
Meester Bart neemt maandagmiddag 4 juli afscheid van de kinderen.

- meester Rutger: Het persoonlijk bericht van meester Rutger:
Beste ouders,

Zoals sommigen van jullie weten ben ik vorig jaar verhuisd naar de Achterhoek. Helaas
ga ik daarom aan het einde van dit schooljaar ook onze leuke school verlaten. De lange
reistijd is de reden om op zoek te gaan naar een andere school dichterbij huis.

Met ontzettend veel plezier heb ik de afgelopen vier jaar met jullie kinderen op de PWA
mogen werken. Verder bedankt voor de fijne samenwerking.

Via deze weg willen wij meester Rutger bedanken voor zijn super leuke lessen,
zijn betrokkenheid bij de leerlingen en het team en wensen wij hem veel succes
voor de toekomst.

Studiedagen 2022-2023
Tijdens de laatste MR vergadering zijn naast de vakanties (zie eerdere nieuwsbrief)
onderstaande studiedagen goedgekeurd:
do. 22-09-22 hele dag
di. 6-12-22 hele dag
wo. 15-3-23 hele dag
vr. 24-3-23 hele dag
ma. 22-5-23 hele dag

mailto:marie-louise.ten.brinke@basisburen.nl


Tijdens deze dagen zijn de kinderen vrij en werken wij als team verder aan onze
professionalisering.

Nieuwe MR-leden
Anneke Trouw en Virginie van Driel nemen afscheid als trouwe MR-leden die samen
met de personele geleding hebben meegedacht over het beleid van de school. Dank
voor jullie inzet, feedback en ideeën. Wij hebben het enorm gewaardeerd!

Afgelopen periode zijn er twee nieuwe leden benoemd die vanaf volgend schooljaar
actief zullen deelnemen aan de MR. Hieronder stellen zij zich aan u voor:

Nicky Groeneveld
Als lid van de MR is bekendheid handig om ouders goed te kunnen
vertegenwoordigen, maar de kans bestaat dat je me nog niet
eerder gezien hebt. Wel opgegroeid in de Betuwe, maar pas sinds
een jaar weer terug met mijn gezin. Inmiddels gaat mijn oudste
zoon Mace na de zomer naar groep 3 en is mijn jongste Vins net
gestart in groep 1. Zelf ben ik 36 jaar en al bijna 10 jaar samen met
Ron. Ik ben ondernemer en werk fulltime in het communicatievak.
Daarnaast vind ik het ook belangrijk om als ouder betrokken te zijn
bij school. Hier brengen onze kinderen een groot deel van hun tijd
door en leggen ze een belangrijke basis voor hun toekomst. Goed onderwijs is wat mij
betreft een gedeelde verantwoordelijkheid. Met mijn lidmaatschap wil ik bijdragen en
me hard maken voor een veilige, leuke en leerzame schooltijd voor iedereen. Mijn stijl
is om constructief en in verbinding het gesprek aan te gaan over de gang van zaken
op school.

Linda Heintzbergen
Ik ben Linda Heintzbergen en woon samen met Jasper en onze
dochters Fee (groep 4) en Pleun (groep 2) in Beusichem. Ik
werk in de geestelijke gezondheidszorg en vind het altijd leuk
om mee te denken hoe de zorg een beetje beter gemaakt kan
worden. En dit hoop ik nu ook in de mr te mogen doen voor
onze school!


