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Klussen 
Er is gisteravond veel werk verzet door Marco, Tom, Joris, Miranda, Ivonne en de leerkrachten. Het 
meeste zwarte zeil om de school is weg en de grond omgespit en klaar voor de struiken en ook het 
terras is klaar voor uitbreiding. In de school is het grote magazijn weer helemaal opgeruimd. Hartelijk 
dank voor ieders hulp! 
Als het weer beter wordt vinden we het leuk om het schoolplein te pimpen. We denken aan het 
schilderen van spellen op het plein. De verf is al in huis. Het wachten is op zonnig en droog 
weer.  Met een groepje is het een gezellige klus. Verft u een ochtendje of avond mee? 
  
Graag op de fiets!  
Er wordt steeds vaker in de straat geparkeerd. Dit komt de veiligheid van de kinderen zeker niet ten 
goede. Een vriendelijk verzoek om lopend of op de fiets naar school te komen. Komt u met de auto 
dan a.u.b. de auto in de parkeervakken of in de straten in de buurt parkeren. Wist u dat de ruimte 
naast de ingang bij de parkeerplaatsen (tegenover de ingang van de speeltuin) geen parkeerplaats is, 
maar gebruikt moet worden door fietsers om op de straat te komen? Alleen samen kunnen we voor 
de veiligheid van onze kinderen zorgen! 
  
Open dag 
Vrijdagochtend 17 april organiseren we samen met Buitenpret een open dag voor belangstellenden 
die benieuwd zijn naar ons onderwijs en organisatie. Ouders die zich willen oriënteren op een goede 
school voor hun kind zijn met name van harte uitgenodigd. Tijdens deze ochtend van 9 tot 10.30 uur, 
zal er vrijblijvend informatie gegeven worden over ons onderwijs, over de speelleergroep voor 
peuters en de naschoolse opvang van Buitenpret. Er zullen ouders en leerkrachten aanwezig zijn die 
informatie geven en waaraan  vragen gesteld kunnen worden. Voor de kinderen is er de mogelijkheid 
om te spelen op een springkussen of mee te draaien in de kleuter- of peutergroep. Zegt het voort! 
  
Wandelen voor Water 
De sponsorloop van 6 kilometer met 6 liter water in een rugzak, heeft 440 euro opgeleverd! Hartelijk 
dank aan iedereen die dit mogelijk heeft gemaakt. SIMAVI zorgt ervoor dat het geld gebruikt gaat 
worden voor meer schoon drinkwater in Oeganda en Ghana. 
  
Gezellige pannenkoekendag 
Vorige week dinsdag hebben de leerlingen van groep 7 en 8  samen voor 31 ouderen een 
pannenkoekenlunch verzorgd. Wij als team zijn trots op deze leerlingen die niet alleen lekkere 
pannenkoeken bakten voor de ouderen uit de omgeving, maar ook lieten zien dat ze uitstekende 
gastheren en –vrouwen zijn! 
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Vakantierooster 2015-2016 BasisBuren   
      
Vakanties     
herfstvakantie 19-10 t/m 23-10 ma t/m vr 
kerstvakantie 21-12 t/m 01-01 ma t/m vr 
voorjaarsvakantie 22-02 t/m 26-02 ma t/m vr 
Studiedag/Goede Vrijdag 25-mrt vrij 
Pasen 28-03. ma 
Koningsdag 27-04. wo 
meivakantie 02-05 t/m 16-05 ma t/m vr 
Hemelvaart 05-05 t/m 06-05 do-vr 
Pinksteren 16-05. ma 
zomervakantie 11-07 t/m 19-08 ma t/m vr 
  
Agenda van april: 
Wo 1    groep 1 t/m 5 gaan lammetjes kijken bij de familie van Mourik. (het moet wel droog weer zijn 
anders wordt het bezoek uitgesteld) 
Do 2     ’s middags paasactiviteit 
Vrij 3   kinderen vrij! (Leerkrachten studiedag.) 
Ma 6    2de paasdag 
Wo 15  voetbaltoernooi in Maurik. Dirk Immink en Marco den Ouden begeleiden onze teams. 
Leerkrachten studiemiddag 



Do 16   landelijk schriftelijk verkeersexamen groep 7 en 8 
Vrij 17  open dag van 9.00 tot 10.30 uur 
Di 21    ’s middags spreekuur schoolarts 
Wo 22  voetbaltoernooi onderbouw in Maurik. 
Vrij 24 koningsspelen met ontbijt op school 
Ma 27  Koningsdag. Kinderen vrij! 
Di 28    gastles van de politie in de bovenbouw 
Do 30   19.00uur overleg OR 
4 t/m 15 mei     Meivakantie! 
  
Namens het team, 
Marja Moerenhout 
 


