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Schoolfruit 
Vanaf week 46 doen we als school weer mee met het EU-Schoolfruit- en groenteprogramma. Door 
EU-Schoolfruit leren kinderen spelenderwijs om verschillende soorten groenten en fruit te eten. Dat 
is niet alleen gezond, maar ook gezellig! Kinderen hebben veel te winnen bij gezonde eetgewoonten. 
Want kinderen die genoeg groenten en fruit eten en elke dag actief bewegen zitten lekkerder in hun 
vel, krijgen minder snel griep, zijn minder snel verkouden, voelen zich fitter, beleven meer plezier aan 
sport en spel en leren makkelijker. De kern van het EU-Schoolfruit- en groenteprogramma is het 
gezamenlijk eten van groenten en fruit in de klas. De kinderen krijgen op drie vaste dagen in de week 
gedurende twintig weken een portie groente of fruit uitgereikt tijdens de ochtendpauze om 
gezamenlijk in de klas op te eten. Onze drie vaste groente- en fruitdagen zijn weer: woensdag, 
donderdag en vrijdag. Op deze dagen hoeft u dus geen pauzehap mee te geven. Er zijn voor 
ouder(s)/verzorger(s) géén kosten verbonden aan deze groente- en fruitverstrekkingen. De gratis 
verstrekking loopt t/m 19 april. Wij zien in het EU-Schoolfruit- en groenteprogramma een 
waardevolle investering in de gezondheid van de leerlingen nu én later als ze groot zijn. Het 
gezamenlijk in de klas eten van groenten en fruit is een effectieve, en voor de kinderen vooral een 
gezellige én leuke manier om ze daarbij te helpen. Wij hopen dat u dat óók vindt. 
	
Verzoek vanuit Buitenpret	
Als uw kind(eren) door omstandigheden niet op school kan/kunnen komen, dan meldt u uw 
kind(eren) af op school. Als uw kind(eren) die dag ook naar Buitenpret gaat/gaan, wilt u er dan aan 
denken om ook daar af te melden?! Namens de medewerkers van Buitenpret; alvast bedankt!	

Start schooldag 
In de ochtend mogen de leerlingen vanaf 8.20 uur naar binnen, zodat we om 8.30 uur kunnen starten 
met de lessen. In groep 3/4/5 wordt afscheid genomen in het halletje. Op vrijdagochtend is er de 
mogelijkheid om even met uw kind(eren) mee de klas in te gaan. 
 
Zorg  
Aan de start van het schooljaar maakt de intern begeleider van de school een zorgplanning. Deze 
wordt gedeeld met de teamleden en besproken in de zorgvergadering. Op deze planning is te zien 
wanneer overleg plaatsvindt met bijvoorbeeld logopedisten, medewerkers van het 
samenwerkingsverband en andere vormen van overleg.  
Daarnaast werken we in de school met verschillende systemen die verschillende acties van de 
leerkrachten vragen in de loop van het schooljaar. Ook deze acties en afspraken zijn terug te vinden 
op deze planning. Hierdoor zien de leerkrachten wanneer ze bijvoorbeeld de plannen van de 
leerlingen moeten evalueren, wanneer een observatiemodel afgenomen moet worden en wanneer 
bijvoorbeeld informatie van groep 8 leerlingen gedeeld moet worden met het voortgezet onderwijs. 
De zorgplanning is een belangrijk document in de school en zorgt ervoor dat alle teamleden weten 
wat er wanneer van hen wordt verwacht. 



	
Kinderboekenweek 
Woensdag 3 oktober start de 64ste Kinderboekenweek. Het thema is ‘Vriendschap’ en het motto is 
‘Kom erbij’. We zullen de Kinderboekenweek a.s. woensdag op een leuke manier openen met de 
kinderen! In de groepen zal extra aandacht worden besteed aan het thema en aan (voor)lezen.  

 
Burense visie op het kind 
Woensdagmiddag 26 september werkten schoolleiders, medewerkers van de kinderopvang, werkers 
in de gezondheidszorg en mensen uit de sport en cultuur samen aan een programma voor kinderen. 
In ateliers werkten veertig betrokkenen aan de thema’s VEILIG, GEZOND en KANSRIJK. 
Het is de bedoeling het komende halfjaar in kleine teams de programma’s vorm te geven, zodat in 
augustus 2019 op scholen, kinderdagverblijven, buitenschoolse opvang en bij verenigingen gestart 
kan worden met de eerste programma’s voor kinderen. 
Voor meer info: www.buren.nl/burensekindvisie 
 

 

Algemene Informatieavond	
Op maandagavond 15 oktober is de Algemene Informatieavond. Meer info over deze avond volgt in 
een aparte brief. 

Nieuwe leerlingen	
Anna van Elferen (groep 5) en Isa Broekhuizen (groep 4) zijn bij ons gestart in groep 3/4/5. 
Wij wensen deze meisjes veel plezier en succes bij ons op school. 



Jarigen oktober 
 
 

   
 

 
2 oktober Desteney uit groep 4 
18 oktober Eline uit groep 7 
28 oktober Macy uit groep 4 

   
   
   

Belangrijke data (deze kunnen gedurende het schooljaar aangevuld worden) 
Maandag  15 oktober  alle groepen  Algemene Informatieavond  
Maandag  22 oktober t/m  alle groepen Herfstvakantie 
Vrijdag   26 oktober  
Woensdag  7 november   alle groepen  Nationaal Schoolontbijt 
Woensdag  28 november  alle groepen  Koffieochtend (8.30-9.00 uur) 
Maandag  3 december  alle groepen  Sinterklaas (continurooster 8.30-14.00 uur) 
Woensdag 19 december  alle groepen  Portfolio mee naar huis 
Donderdag   20 december  alle groepen  Kerstviering 
Maandag  24 december t/m  alle groepen  Kerstvakantie 
Vrijdag   4 januari 
Vrijdag   15 februari  alle groepen  Talentenshow 
Woensdag  20 februari   alle groepen  Koffieochtend 
Donderdag  21 februari  alle groepen  Rapport mee naar huis 
Vrijdag   22 februari  alle groepen  Vrij (studiedag) 
Maandag  25 februari t/m  alle groepen  Voorjaarsvakantie 
Vrijdag   1 maart  
Maandag  4 maart t/m  alle groepen  Voortgangsgesprekken 
Vrijdag   8 maart  
Vrijdag   15 maart   alle groepen  Zwerfvuilactie/Pannenkoekdag 
Woensdag   17 april   alle groepen Pasen  
Donderdag 18 april   alle groepen Vrij (studiedag) 
Vrijdag   19 april   alle groepen  Vrij (Goede Vrijdag) 
Maandag  22 april   alle groepen  Vrij (2e Paasdag) 
Vrijdag   26 april   alle groepen  Koningsspelen 
Maandag  29 april t/m  alle groepen Meivakantie 
Vrijdag   3 mei  
Woensdag  22 mei    alle groepen  Koffieochtend (8.30-9.00 uur) 
Woensdag  29 mei   alle groepen  Vrij (studiedag BasisBuren) 
Donderdag 30 mei t/m  alle groepen  HePivakantie  
Maandag  10 juni      
Woensdag   26 juni   alle groepen  Schoolreis  
Woensdag  3 juli   alle groepen  Vrij (studiedag) 
Maandag  8 juli t/m  alle groepen  Voortgangsgesprekken 
Vrijdag   12 juli      
Vrijdag   12 juli    alle groepen  Bedankmoment 
Dinsdag  16 juli   groep 8  Afscheid 
Woensdag  17 juli    alle groepen  Eindfeest 
Donderdag  18 juli   alle groepen  Continurooster (8.30-14.00 uur) 
Vrijdag   19 juli t/m  alle groepen Zomervakantie 
Vrijdag   30 augustus 
 



 
 
 


