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~ Schoolnieuws ~

Kerstwens
Tijdens het kerstfeest mochten alle kinderen een kerstwens opschrijven en de
ouderraad laat twee wensen in vervulling gaan.
- Luca uit groep 1-2 had de wens geuit dat hij graag met een bal buiten
wilde spelen. Daarom zijn er voor de kleuters 2 mooie ballen geregeld
waarmee deze wens in vervulling kan gaan.
- Rachel uit groep 7-8 had de wens om 2 dagen met een gekleurde pen te
schrijven. De ouderraad heeft niet alleen voor Rachel gekleurde pennen
gehaald, maar voor iedere klas.
We hopen dat iedereen er veel plezier van heeft en bedanken de ouderraad voor
het regelen.
De Kerstcommissie
Sponsorloop
Wij willen ons op woensdag 27 maart samen met de SKLM en De Hoeksteen gaan inzetten voor de
ouderen van De Valentijn. Dit gaan we doen door middel van een sponsorloop. Deze wordt onder
schooltijd georganiseerd en zal gelopen worden op het terrein van De Valentijn. We zijn druk bezig
met de organisatie hiervan en op 8 maart ontvangt u hierover meer informatie.
~ Overig nieuws ~
Informatie TSO
Omdat uw kinderen onze kinderen zijn!
SKLM biedt al jaren professionele kinderopvang aan kinderen van 0-12
jaar in de gemeente Buren en in een deel van gemeente Tiel. Wij
creëren de mogelijkheid voor ouders om opvoedende taken te
combineren met werk en studie. Als onderdeel van onze
dienstverlening organiseren wij voor De Boogerd tussenschoolse opvang.
Opvang aanvragen, aan- en afmelden
Op de tussenschoolse opvang werken wij met een digitaal systeem. De inschrijving verloopt
via de website sklm.flexkids.nl Na inschrijving krijgt u digitaal toegang tot deze website, hier
is het aan- en afmelden van uw kind erg eenvoudig. Wij vragen u de opvang van tevoren aan
te vragen zodat wij weten welke kinderen we kunnen verwachten, wij de juiste gegevens van
uw kind hebben en daar voldoende begeleiders op in kunnen plannen. Als uw kind een keer
niet komt, kunt u de opvang afmelden. Indien u uw kind tijdig afmeldt, wordt deze dag niet in
rekening gebracht. U betaalt achteraf dus de werkelijk afgenomen TSO-dagen. Dit levert
een transparante facturatie op.

Wij ervaren, op dit moment, dat veel kinderen niet van te voren aangemeld worden. Op
die manier kunnen wij u niet garanderen altijd gebruik te kunnen maken van de
tussenschoolse opvang. Wij hanteren namelijk een maximaal aantal kinderen per
medewerker. Zou u daarom na kunnen gaan of de aanvraag van uw kind nog goed in
ons systeem staat? Bedankt voor uw medewerking.
Vragen kunt u stellen via een email naar info@sklm.nl of via telefoonnummer 0344-603087.
Vacatures Raad van Toezicht BasisBuren
BasisBuren, stichting voor openbaar basisonderwijs in de Betuwe, zoekt twee
enthousiaste nieuwe leden en een voorzitter. Kijk op
www.basisburen.nl/vacatures voor meer informatie. Ouders en verzorgers van
onze leerlingen zijn van harte uitgenodigd om te solliciteren. Sluitingsdatum van
deze vacature is 31 januari 2019.
Blokfluitcursus voor kinderen
Muziekvereniging Kunst en Vriendschap Maurik gaat het aanbod van muziekonderwijs
uitbreiden met de blokfluitcursus voor kinderen vanaf 6 jaar. De lessen worden
gegeven door muziekdocent Jooske van Andel.
In 8 lessen van 45 minuten leren de kinderen ritmes, noten lezen en natuurlijk blokfluit
spelen. Tijdens deze lessen wordt de blokfluit in bruikleen gegeven door de vereniging.
De lessen worden afgesloten met een eindconcert.
Na deze cursus kunnen de kinderen kennis maken met de diverse blaas- en
slagwerkinstrumenten en de mogelijkheden van vervolg muziekonderwijs.
Wanneer: wekelijks vanaf dinsdag 12 februari as. van 15.30 tot 16.15 uur
Waar: in de Brede School in Maurik
Kosten: € 32,- per kind (dit is inclusief de huur van de blokfluit).
Kijk voor meer informatie op www.kunstenvriendschap.nl of meld je gelijk aan via
info@kunstenvriendschap.nl dan nemen wij contact met je op!
Succesprogramma ‘(ge)Zin in Fit’ na de voorjaarsvakantie van start in de gemeente Buren!
Het is belangrijk om overgewicht op jonge leeftijd aan te pakken. Daarom start op dinsdag 5 maart het
programma ‘(ge)Zin in Fit’ voor kinderen van 4 t/m 12 jaar in Lienden. Onder deskundige begeleiding
gaan zij 2 jaar lang aan de slag met bewegen en voeding. Meld je aan voor 15 februari 2019 bij Joris
of Wilma. Hun gegevens vind je verderop in dit bericht. Binnen het programma ‘(ge)Zin in Fit’ werken
kinderen in groepsverband twee keer in de week aan hun conditie, kracht, coördinatie, weerbaarheid
en zelfvertrouwen. Het programma bestaat uit verschillende fasen en duurt totaal 24 maanden, waarbij
de begeleiding de laatste 12 maanden (als het goed gaat) steeds minder wordt.
Elke maand staat er een bepaalde sport centraal en de sportverenigingen uit onze dorpen zijn er
zoveel mogelijk bij betrokken. De conditie wordt steeds beter en tegelijkertijd merken de kinderen hoe
leuk bewegen is. Ook aan het gewicht wordt gewerkt. Een diëtist geeft aan u en uw kind tijdens
persoonlijke gesprekken en in groepsverband adviezen over gezond eten en hoe je dat het beste
regelt; thuis, op school, in het weekend of op een feestje.
Het programma is bedoeld voor kinderen en jongeren met overgewicht in de leeftijdsgroep 4 t/m 12
jaar. De groepen bestaan uit maximaal 12 kinderen. De kinderen krijgen begeleiding van een diëtiste,
jeugdverpleegkundige, buurtsportcoach en sportinstructeur. Voor deelname aan het programma is een
verwijzing van een huisarts, jeugdarts of kinderarts nodig.
Voor een groep in Lienden zijn inmiddels voldoende aanmeldingen en daar wordt na de
voorjaarsvakantie gestart. Locatie is Healthclub Juliën (Provincialeweg 16) in Lienden en
beweegmomenten zijn op dinsdagmiddag van 16.00 tot 17.00 uur en op donderdagmiddag van 17.00
tot 18.00 uur. Voor een groep in Beusichem zijn op dit moment nog te weinig aanmeldingen maar ook
daar wordt bij voldoende animo een groep gestart. Aanmelden voor de groepen in Lienden of
Beusichem kan nog tot vrijdag 15 februari 2019.

Kosten voor het programma bedragen € 65,- per kind. De kosten voor het programma kunnen laag
gehouden worden door een subsidie van Sportimpuls (ZonMw) regeling 2018. Mochten deze kosten te
hoog voor u zijn, vraag dan naar de mogelijkheden van het Jeugdfonds Sport & Cultuur bij
aanspreekpunt Joris Maier.
Aanmelden vóór 15 februari 2019 bij;
Wilma Hooft, tel. 026-3390379 of e-mail: info@eetstijl.nl
Joris Maier, tel. 06-48072563 of e-mail: joris@healthclubjulien.nl

