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Schooltuin 
Het voorjaar is weer begonnen, tijd voor het opstarten van de schooltuin! 
Graag willen we net als afgelopen jaar met groepjes bovenbouw kinderen onder leiding van een 
aantal tuinouders elke woensdagochtend van 11.30 tot 12.30 in de schooltuin gaan werken. 
In de oogsttijd zullen de groenten dan weer door de leerlingen aan ouders verkocht gaan worden 
vanuit een kraampje op het schoolplein. Ook de bloementuin wordt bijgehouden: het onkruid wordt 
gewied, er wordt gesnoeid en als het even kan, wordt er van de bloemen een boeketje gemaakt voor 
in de patio. 
In de andere groepen zaaien we voor en oogsten en verwerken we onder andere het fruit uit de 
fruittuin aan de zijkant van de school.  
Afgelopen jaar hebben een drietal vaste ouders de begeleiding van de leerlingen in de schooltuin op 
zich genomen en hier zijn we heel erg blij mee. Ook dit jaar zouden we de organisatie graag op een 
dergelijke manier vorm willen geven. 
Woensdagmiddag 18 maart om 13.30 uur staat het eerste overleg gepland met de tuinouders. 
Vindt u het leuk om (soms) te helpen op woensdagochtend in de schooltuin met de leerlingen, dan 
bent u van harte welkom om het overleg bij te wonen. 
  
Opbrengsten citotoetsen 
In de maand januari en februari hebben de leerlingen weer verschillende tussentijdse citotoetsen 
gemaakt. Onder andere spelling, taal, rekenen en begrijpend lezen zijn getoetst. Van de uitkomsten 
maken we altijd een overzicht en deze analyseren we in het team. We maken dan samen plannen en 
stellen doelen voor de rest van het schooljaar. Ook deze keer hebben  we met het groepsgemiddelde 
over het algemeen weer goed boven de inspectienormen gescoord. We zijn trots op deze uitkomsten 
en doen er samen alles aan om ons onderwijs minstens op dit niveau te houden. 
  
Klusavond, helpt u mee? 
Rond de school zijn ook diverse (tuin)klussen te doen die we graag met ouders aanpakken. Zo willen 
we het zwarte zeil om het schoolgebouw vervangen door bloeiende planten en door het 
“juffenterras” iets te vergroten. Bij de fietsenstalling willen we een aantal bloeiende struiken planten 
en de fruitbomen moeten hier en daar gesnoeid worden. Verder moeten er houtsnippers aangevuld 
worden onder de speelplekken van de kinderen. Kan iemand ons aan houtsnippers helpen? 
Maandagavond 30 maart zorgen we dat de planten en struiken, de tegels en de koffie klaarstaan. 
Het zou erg fijn zijn wanneer er ouders bereid zijn om deze avond vanaf 18.30 tot 20.30 uur te 
komen helpen met (bovenstaande) klussen. 
Graag opgeven bij Marja zodat we weten op wie we kunnen rekenen! 
  
Flessenactie voor duikelrek 
Er zijn al heel wat flessen ingeleverd maar de opbrengst tot nu toe valt niet helemaal mee. Er moeten 
nog heel wat flessen worden verzameld om een duikelrek te kunnen aanschaffen. Komende week tot 
20 maart is de laatste week waarin flessen op school kunnen worden ingeleverd! Help je mee? 
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Foto’s 
De foto’s van carnaval staan op de website! 
  
 “Wat ik later worden wil” 
Dit is het thema waar we met de kleuters over gaan werken na de meivakantie. 
Bent u of kent u iemand die binnen dit thema leuk kan vertellen, een inspirerende gastles of excursie 
kan verzorgen? 
Wij denken daarbij vooral aan beroepen die een kleuter aanspreken: politieagent, brandweer, 
dokter, piloot en kapper, maar uiteraard staan we ook open voor alle andere bijzondere beroepen! 
Graag opgeven bij juf Rianne of juf Saskia. 
  
Wandelen voor water 
Aanstaande dinsdagmiddag 17 maart gaan de leerlingen van groep 6 t/m 8 zes kilometer wandelen 
met (maximaal) zes liter water. Deze wandeling is een sponsorloop om geld in te zamelen voor 
schoon drinkwater in Kenia en Oeganda. In deze landen is het heel gewoon dat kinderen dagelijks zes 
kilometer lopen om drinkwater te halen. Onze leerlingen ervaren zo voor een deel wat dit betekent. 
Marco den Ouden verzorgt net als vorig jaar een mooie route richting de Meent. De leerlingen 
ontvangen een stevige rugzak en we vragen hen om voor de wandeling met water gevulde 
anderhalve literflessen van huis mee te brengen. Vanaf donderdag liggen de tassen op naam klaar en 
kunnen ze gevuld worden. 
Ouders zijn van harte welkom om mee te wandelen. We vertrekken om 13.20 uur vanaf het 
schoolplein en verwachten om 15.15 uur weer terug op school te zijn. 
  
Hoofdluiscontroles 
Sinds de hoofdluisgroep elke maandag na de vakantie alle leerlingen en leerkrachten checkt op 
hoofdluis worden er maar zeer zelden  hoofdluizen of neten gevonden bij ons op school! 
Een bedankje via de nieuwsbrief is dan ook zeker verdiend! 
Dank je wel, Pauline, Wendy, Wanda, Lianne en Marion! 
  
Schoolplein schilderen 
Om wat meer uitdaging en spelmogelijkheden te bieden aan de kinderen tijdens de pauzes hebben 
we bedacht om wat spellen op het schoolplein te schilderen. Zij er ouders die het leuk vinden om dit 
uit te voeren? Dit kan natuurlijk onder schooltijd! Meer informatie bij Marja. 
  
Verkeersexamen 
Donderdag 16 april doen de leerlingen van groep 7 en 8 mee aan het schriftelijk verkeersexamen. In 
de klas wordt geoefend met de methode Wegwijs en de jeugdverkeerskrant. Ook thuis kan er vanaf 
nu online geoefend worden voor dit verkeersexamen op www.examen.vvn.nl 
  
Stichting second life –veur mekaor- 
Deze stichting verzamelt en verkoopt o.a. kleding voor de kleine beurs in Lienden en Ingen. Met de 
opbrengst daarvan willen ze graag kinderen in de regio die het iets minder goed hebben in het 
zonnetje zetten. De komende zomervakantie bieden ze de mogelijkheid om deze kinderen een 
weekje met het Betuws jeugdkamp mee te laten gaan. Meer informatie hierover vindt u in de 
meegestuurde bijlage. 
  
Jarigen: 
Morgen is Nouchka Hense jarig, de 15de Jurrien, de 17de Mark, Douwe is 18 maart jarig, Pepijn 
Holtman en Otis zijn 19 maart jarig en Dewald  op 28 maart. Van harte gefeliciteerd allemaal en een 
gezellige dag! 
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Agenda maart: 
Di 17    “wandelen voor water” sponsorloop door bovenbouwleerlingen 
            19.30 uur MR-overleg 
Wo 18  verkiezingen in school 
            13.30 uur overleg over de schooltuin met hulpouders 
Di 24   groep 8 bakt pannenkoeken voor ouderen. Van 12.30 tot 13.00 uur. Opgeven is noodzakelijk! 
(0345 501961) 
Ma 30  vanaf 18.30 uur tot 20.30 klusavond in en rond de school. Komt u ook (even) meehelpen? 
  
Agenda april: 
Wo 1    lammetjes bezoeken bij de familie van Mourik door groep 1/2 en 3/4/5 
Do 2     paasactiviteit 
Vrij 3   leerlingen vrij! (Studiedag BasisBuren) 
Ma 6    Pasen 
Wo 15  voetbaltoernooi groep 6/7 (en meisjes van 5/6). Deelnemers mogen om 12.00 uur naar huis. 
Toernooi begint om 13.00 uur in Maurik. Leerkrachten zijn niet aanwezig ivm studiedag. 
Do 16   schriftelijk verkeersexamen voor groep 7 en 8 
Vrij 17  open dag De Klepper voor toekomstige leerlingen van  9 tot 10.30 uur 
Di 21    schoolarts ‘s middags spreekuur op school 
21,22,23 cito-eindtoets groep 8 
Wo 22  voetbaltoernooi voor groep 3/4/5/6. Deelnemers mogen om 12.00 uur naar huis. 
Vrij 24 Koningsspelen 
Di 28    gastles door politie Buren 
 


