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Flessenactie en aanmoedigen? 
Stichting Roparun verzamelt geld voor zorg die erop gericht is om kwaliteit van leven van mensen 
met kanker te verbeteren. Met het verzamelen van lege flessen op school hopen wij ons steentje 
hieraan bij te dragen. Als tegenprestatie worden woensdag aanstaande rond 14.00 uur meester 
Martijn, juf Marian en juf Annebel opgehaald om een stuk mee te lopen/fietsen naar een volgende 
school. 
Van elke school in de gemeente Buren  lopen/fietsen minimaal 2 leerkrachten (een stuk) mee in 
estafette tussen alle scholen. ( van Zoelen naar Lienden, ruim 42 kilometer) Onder leiding van 2 
Burense Roparunners loopt een groepje fanatiekelingen de hele afstand van ruim 42 kilometer. 
Het zou leuk zijn wanneer er kinderen en ouders deze woensdagmiddag langs de school aanwezig zijn 
om de groep aan te moedigen! 
De inzameling van lege flessen op school loopt erg goed. Er zijn al bijna 400 flessen door onze 
leerlingen ingeleverd. De school die de meeste flessen (naar rato van aantal leerlingen) inlevert, wint 
een prijs! De flessen kunnen nog tot en met dinsdag 27 maart worden ingeleverd. 
 
Zonnepanelen van de RABObank 
Ons plan voor zonnepanelen op het dak van onze natuurlijke school is goedgekeurd en doet mee bij 
“het aandeel in de Betuwe”. Elk lid van de Rabobank WestBetuwe mag zijn stem uitbrengen op een 
tweetal projecten. Graag geef ik een stemadvies: stem op ons mooie project in de categorie 
duurzaam/innovatief. Wat zou het fijn zijn wanneer we binnen een aantal jaren zonnepanelen 
inclusief scherm kunnen realiseren waarop voor de leerlingen te zien is hoeveel energie we 
opwekken en gebruiken! Vorig jaar hebben we voor elke stem bijna 40 euro ontvangen!  
Dit geld staat gereserveerd voor de toekomstige aanschaf. 
Namens de kinderen alvast hartelijk dank voor uw stem! 
 (en die van uw vrienden en van de buren …..) 
 
Boomplantdag 
Vorige week hebben de leerlingen van groep 5,6,7 en 8 samen met AVRI-medewerkers 40 
eikenbomen aan de Schaardijkseweg geplant. De namen van de kinderen staan op de steunpalen 
naast de boom. Zo kunnen ze “hun” boom na jaren nog herkennen. 
 
Zwerfafval 
De leerlingen van groep 1 t/m 6 hebben, met hulp van vele ouders, al het zwerfafval in Zoelmond 
opgeruimd. De gemeente heeft gezorgd voor prikkers en handschoenen wat de klus extra leuk 
maakte. Toen elk groepje hun toegewezen straten schoon hadden, stond er limonade en wat lekkers 
klaar op school. Welverdiend! 
 
Meer leerlingen, meer chromebooks 
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We hebben 10 nieuwe chromebooks aan kunnen schaffen. Ook is er een passende oplaadkast 
bijgekomen. 
Er zijn nu (weer) genoeg chromebooks om alle kinderen in elke (enkele) groep te laten werken met 
deze devices. Nu we steeds meer in de cloud  werken en we daar onze programma’s en methodes 
ook zoveel mogelijk op aanpassen, zijn we hier erg blij mee. 
 
BOUW 
Het programma BOUW is een technisch lees programma waarmee kinderen op een zeer effectieve 
manier digitaal kunnen oefenen met het (voorbereidend) lezen. 
Elke ochtend zijn juf Thea of juf Annebel samen met een aantal buddies uit de hogere groepen, bezig 
met het oefenen met vaste leerlingen vanaf groep 2. 
Ook thuis kan, en moet er geoefend worden. We zijn met dit programma in januari gestart en we 
zien dat het mooie vruchten afwerpt maar ook dat kinderen erg gemotiveerd zijn om eraan te 
werken. 
 
Pannenkoekendag 
De leerlingen van groep 7 en 8 hebben afgelopen dinsdagmiddag een heerlijke pannenkoeken lunch 
verzorgd voor 38 ouderen uit Zoelmond en omgeving. De organisatie van de voorbereiding, het 
opnemen van de bestellingen (spek-, appel- of kaas pannenkoek, koffie of thee) en het echte bakken, 
liep allemaal gesmeerd en in een erg gezellige sfeer. De leerlingen hebben vele complimenten in 
ontvangst kunnen nemen. Bakkers bedankt voor deze goede PR van de school! 
 
Jarigen 
26 maart is Karoline jarig, op 30 maart Eva en op 31 maart viert Goof zijn verjaardag. 
Suze is op 13 april jarig, Op 23 april Emma, op de 24ste Phylene, op 5 mei Okke en op 6 mei is Dries 
jarig! Allemaal alvast van harte gefeliciteerd en een gezellig feest toegewenst! 
 
Uitstapjes in de natuur 
In mei gaan we met elke groep een middag een uitstapje onder leiding van Goof den Hartogh in de 
natuur maken. Begeleiding van ouders (met auto of met fiets) is hiervoor noodzakelijk. Wilt u in uw 
agenda kijken of u van de partij kunt zijn? Graag opgeven bij de leerkracht. 
15-5 groep ⅞ op de fiets op zoek naar weidevogels 
17-5 groep ⅚ op de fiets naar natuurgebied de Reguliere 
22-5 groep ¾ met auto’s naar de put van Buren 
24-5       groep ½ naar de uiterwaarden met auto’s 
 
30, 31 mei en 1-6 gaat groep ⅞ op schoolkamp 
1-6         groep ½ op schoolreis (= aangepaste datum) 
7-6         schoolreis groep 3 ™ 6 
 
 
Agenda 
vrij 30-3 Kinderen vrij! (studiedag BasisBuren) 
10-4 Nationale buitenlesdag 
17 en 18-4 eindtoets groep 8 
20-4 Koningsspelen samen met Obs De Wiekslag uit Rijswijk in de speeltuin 
27-4 Koningsdag, kinderen vrij! 
30-4 ™ 4-5 Meivakantie  
7-5 vanaf deze week stopt het schoolfruit. Graag zelf fruit aan de kinderen meegeven! 

vanaf deze week zijn de gymlessen weer buiten in de speeltuin. Aub kleding en 
schoenen  hierop aanpassen 



  
 

 
 
 
 
 
 


