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Maurik, 26 april 2019
Ma. 29 april t/m vr. 3 mei
Maandag 6 mei
Dinsdag 7 mei
Woensdag 8 mei
Maandag 13 mei

Meivakantie
ANWB Streetwise
OR vergadering
Schoolvoetbal groep 3 t/m 6
MR vergadering
~ Schoolnieuws ~

Sponsorloop
Op woensdag 27 maart hebben alle kinderen van De Hoeksteen en De Boogerd meegedaan met de
sponsorloop voor de ouderen van De Valentijn. In die periode had ook de SKLM een tekenactie lopen
waarmee er ook geld ingezameld kon worden. Alle kinderen hebben ontzettend goed hun best gedaan
om vele rondjes te lopen of om een kleurplaat in te laten kleuren. Gelukkig waren de sponsoren van
de sponsorloop daarop bedacht en is er vaak een vast bedrag opgegeven;)
Inmiddels is al het geld geteld en komen wij op een fantastisch bedrag van 6876,52 euro uit!! Dit
mooie bedrag wordt verdeeld tussen De Valentijn en de Brede School. De Valentijn gaat dit bedrag
gebruiken om een activiteit voor de ouderen te organiseren en wat het doel voor de Brede School gaat
worden is nog onbekend. Mocht u een mooi idee hebben voor onze school, dan horen wij dat graag.
Op 23 mei wordt de cheque met het bedrag officieel aangeboden aan De Valentijn.
Via deze weg willen wij alle kinderen en sponsoren bedanken voor dit fantastische resultaat!
ANWB Streetwise
Op 6 mei komt ANWB Streetwise een verkeersprogramma bij ons op
school geven. ANWB Streetwise leert alle kinderen van de basisschool
beter om te gaan met het huidige verkeer.
In verschillende praktijklessen leren de kinderen over het gebruik van
gordels, kinderzitjes, remweg en reactiesnelheid. ANWB Streetwise
bestaat uit 4 onderdelen:
Toet toet leren de kinderen van groep 1 en 2 in de speelzaal verkeersgeluiden
herkennen en oefenen het veilig oversteken. Daarnaast wordt geoefend met de
autogordel in combinatie met het kinderzitje.
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Blik en klik leren de kinderen van groep 3 en 4 in de speelzaal over veilig
oversteken. Het belang van het dragen van de gordel en gebruik van een kinderzitje in de
auto wordt geoefend met een spannende gele elektroauto.
auto leert de kinderen van groep 5 en 6 over de remweg van een auto en de invloed
van reactietijd op die remweg. Kinderen nemen zelf plaats op de bijrijdersstoel van een
elektrische ANWB lesauto en mogen zelf remmen. De auto is elektrisch om de kinderen
bewust te maken van het feit dat je in het verkeer niet alleen afhankelijk bent van je
gehoor. Ook het belang van het dragen van een veiligheidsgordel en een stoelverhoger
komt in deze les aan bod.
Trapvaardig oefenen de kinderen van groep 7 en 8 op het schoolplein hun praktische
fietsvaardigheid. De leerlingen fietsen over een uitdagend parcours en trainen moeilijke
manoeuvres. Ook rijden ze met een zware rugzak op. Hiermee worden de kinderen
voorbereid op het zelfstandig fietsen naar de middelbare school Voor deze les is het
belangrijk dat de kinderen deze dag op de fiets naar school gaan.

Als u ‘s ochtends uw kind naar school brengt, dan is het parcour voor groep 7en 8 uitgezet op het
schoolplein. Hierdoor mogen de kinderen gelijk naar binnen en hoeven ze niet buiten te wachten. Als
u om 11.45 uur uw kind weer op komt halen, dan staat dit parcour er waarschijnlijk nog steeds en
krijgen de kinderen van De Hoeksteen les op ons schoolplein. We vragen u dan ook om buiten de
hekken te wachten, zodat deze les ongehinderd plaats kan vinden. De leerkrachten lopen samen met
de kinderen naar buiten en zullen ervoor zorgen dat uw kind veilig bij u komt.
Ter herinnering: vacature OR-lid
In eerdere nieuwsbrieven heeft u al kunnen lezen over het vertrek van 2 ouders uit de ouderraad
(OR). Mocht u nog interesse hebben om in de ouderraad plaats te nemen, dan kunt u dat via
info.deboogerd@basisburen.nl laten weten of u kunt het strookje inleveren dat onderaan de brief zat.
U kunt zich aanmelden tot maandag 6 mei. Indien zich meer mensen hebben aangemeld, dan dat er
vacatures zijn, dan komt er een verkiezing.
Ons onderwijs
Op 6 en 8 mei organiseert Stichting BasisBuren een onderwijs-café, met
informatie en discussie rond de vraag: ‘Hoe ziet het basisonderwijs in de
gemeente Buren e.o. eruit over 5 jaar?’
Op deze avonden kijken we met u naar de onderwijsontwikkelingen in
Nederland en Buren. Daarna willen wij met u – ouders, leerkrachten, dorpsbewoners, ondernemers
en partners als kinderopvang, gemeente en verenigingen – in gesprek over wat wij nodig hebben om
goed, innovatief en thuisnabij onderwijs in onze regio te hebben en te houden.
We kijken op deze avond naar ontwikkelingen binnen het onderwijsveld, naar maatschappelijke en
regionale ontwikkelen en naar de wens – of noodzaak – om instanties en groeperingen te verbinden
om voor alle kinderen binnen Buren en omgeving een koffer vol met kansen te bieden. Uiteraard
maken we deze avond gebruik van verschillende moderne leermiddelen, dus neem
uw smartphone mee.
Locatie en tijd:
• 6 mei: Zalencentrum Torenzicht - Waterstraat 11, 4033 EC Lienden
• 8 mei: De Prinsenhof - De Bijen 1, 4116 GG Buren
• Inloop om 19.15 uur
• 19.30 opening door de gespreksleider
Geef u op via:
• Email: info@basisburen.nl
CITO-toetsen in mei en juni
In mei starten wij weer met de eind afname van de CITO toetsen. Wij zouden het zeer op prijs stellen
als de dokters-, tandarts- en andere afspraken na schooltijd worden gepland, zodat de leerlingen niet
later in hun eentje een toets moeten inhalen.
Wij nemen de Cito-toetsen af om onszelf te controleren: leren de kinderen genoeg van onze lessen?
Door de onafhankelijke toetsen van Cito te gebruiken, kan de school haar kwaliteit dus meten.
Daarnaast is de school verplicht de toetsen uit groep 6 en 7 als leidraad te gebruiken voor het maken
van een schooladvies. Let op! Leidraad betekent, dat de school mag afwijken van de norm. De
inschatting van de leerkracht blijft altijd leidend. Niets is lastiger dan een topprestatie leveren met de
gedachte dat álles ervan afhangt. Dat doet het niet! Een toets is ook maar een toets en iedereen heeft
wel eens een toets verpest. Dat betekent niet dat het niet meer goed kan komen of dat je talent niet
meer gezien wordt. Leg niet te veel druk op de schouders van uw kind. Een gelukkig kind presteert
beter!
Vakantierooster
Binnen de GMR is het vakantierooster voor geheel BasisBuren vastgesteld. Dit staat nog los van de
studiedagen, die de scholen zelf mogen inplannen. Deze zijn voor onze school nog niet vastgesteld en
daar gaan wij de komende periode met het team en de MR mee aan de slag.

Hierbij alvast het vakantierooster voor schooljaar 2019-2020:
Vakantie

Periode

Herfstvakantie

21 oktober t/m 25 oktober

Kerstvakantie

23 december t/m 3 januari

Voorjaarsvakantie

24 februari t/m 28 februari

Goede Vrijdag

10 april

Pasen

13 april

Meivakantie

27 april t/m 8 mei

Hemelvaart

21 en 22 mei

Studiedag BasisBuren

29 mei

Pinksteren

01 juni

Zomervakantie

20 juli t/m 28 augustus
~ overig nieuws ~

Koningsspelen startsein campagne voor kinderen
Vrijdag 12 april hebben de wethouders van gemeente Buren het startsein gegeven voor de campagne
Ieder kind een koffer vol kansen. Daarmee roepen ze de hele Burense gemeenschap op om alle
Burense kinderen in hun ontwikkeling te ondersteunen.
Wethouders Daan Russchen, Sietske Klein en Gerdjan Keller deden dat voorafgaand aan de
Koningsspelen bij de Brede School in Maurik, de Prins Willem Alexanderschool in Beusichem en de
Beatrixschool in Buren. “Wij willen dat alle kinderen in onze gemeente gezond en veilig kunnen
opgroeien en dat ze alle kansen krijgen op een goede toekomst”, aldus wethouder Daan Russchen.
“En met ‘wij’ bedoel ik iedereen die iets met kinderen heeft: scholen, kinderopvang, clubs,
verenigingen, (groot-)ouders en andere familie. Iedereen in onze gemeente dus eigenlijk. Wij roepen
dan ook iedereen op om mee te doen!”
Koffers
De scholen hebben hiervoor letterlijk koffers staan. Hier kan
iedereen plannen, ideeën, voorstellen, tips in stoppen dat
bijdraagt aan de ambitie. De komende maanden komen op
verschillende plekken in de gemeente ideeënbussen te
staan. Iedereen kan zo meehelpen om de koffer te vullen.
Wethouder Daan Russchen: “De koffer staat symbool voor
alles wat we als gemeenschap mee willen geven aan onze
kinderen op hun ontdekkingsreis naar later, naar
volwassenheid en naar hun toekomst. Hoe mooi zou het zijn
als we al onze kinderen de bagage mee kunnen geven,
waarmee ze gezond, veilig en kansrijk verder dan hun dromen kunnen komen? De komende tijd gaat
iedereen in onze gemeente dit op verschillende manieren tegenkomen.” Directeur Ellen Atkinson van
de PWA-school in Beusichem kondigde bijvoorbeeld vrijdag aan dat zij begin mei hierover met ouders
en kinderen in gesprek gaan.
Aanpakken
Vertegenwoordigers van scholen, kinderopvang, verenigingen en maatschappelijke organisaties
werken al geruime tijd samen om dit mogelijk te maken. Begin december hebben ze deze afspraken
bekrachtigd met hun - letterlijke - handtekening. Daar kunnen ze echter de hulp van iedereen bij
gebruiken. Vandaar deze gezamenlijke campagne, om de hele gemeenschap in beweging te brengen:
ouders, organisaties, gemeente, verenigingen én kinderen.

De campagne is herkenbaar aan (het beeld van) de koffer met de belofte Ieder kind een koffer vol
kansen.
Koningsdag
Morgen belooft een fantastische dag te worden in Maurik, voor jong en oud.
Het programma van 27 april ziet er als volgt uit:
- Ontbijt luilakkers
- 10.00 uur Oranje versierde optocht; lopend, fietsend enz. maar ook met oude tractoren en
auto’s
- Kleedjesmarkt (graag een berichtje naar: info@oranjevereniging-maurik.nl)
- Fietstocht
- Zeskamp
- Live muziek - DJ Mauro
De start van de optocht is om 10.00 uur bij zorgcentrum de Valentijn, waarna we om ongeveer 11.00
uur bij het sportpark aan zullen komen waar ‘HET’ de hele verdere dag te doen is. Voor de kinderen
hebben we weer van alles geregeld; draaimolen, schminken, pony rijden, springkussen, voetballen.
Dus hopelijk zien we jullie allemaal in en bij de feesttent volgende week zaterdag!
Voor meer informatie kijk op onze website, facebookpagina of stuur een mailtje!
Vriendelijke groet,
Het bestuur van de Oranjevereniging Maurik
Avondvierdaagse Maurik
U kunt zich op 6 en 7 mei van 19.00 tot 20.00 uur weer opgeven voor de Avondvierdaagse in Maurik
van 21 t/m 24 mei. De inschrijving voor de 5 en 10 kilometer vindt plaats op de Brede School in
Maurik. Voor meer informatie kunt u terecht bij Mechelien Buis.
OKA
Ouder zijn is een bijzonder mooie taak. Maar wat als je een kind hebt
die anders is? Hoe kun je als ouder de talenten van je kind die
anders is (blijven) zien? Hierbij kan het helpend zijn om andere
ouders te ontmoeten, ervaringen te delen en elkaar te ondersteunen
bij het omdenken van lastige situaties.
OKA is een steungroep voor en door ouders, van kinderen die anders zijn. Hiervoor organiseren we
thema avonden. Bij iedere avond staat er een ander onderwerp centraal. Dit is een kapstok om met
elkaar in gesprek te gaan. Er is ruimte voor het uitwisselen van ervaringen en kennis, elkaar te
informeren en herkenning en begrip te ervaren.
IEDEREEN IS WELKOM
De avonden zijn bedoeld voor iedereen die te maken heeft met kinderen die anders zijn. Uw kind hoeft
geen diagnose te hebben.
LOCATIE EN TIJD
De thema avonden vinden plaats op 16 mei, 2 juni, 19 september en 21 november. U bent welkom
vanaf 19.30 uur (inloop met koffie of thee). Het programma start om 19.45 uur en duurt tot 21.30 uur.
Op onze website www.okaburen.nl kunt u zien welk thema er centraal staat.
De thema-avonden worden georganiseerd in ‘De Brede School’ (o.a. Basisschool De Hoeksteen en
OBS De Boogerd) aan de Homoetsestraat 38b in Maurik.
INFORMATIE EN AANMELDEN
Aanmelden kunt u door een e-mail te sturen naar: info@okaburen.nl.
Aanmelden is fijn maar niet noodzakelijk. Deelname is gratis.

