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Studiedag  

De vrijdag voor de voorjaarsvakantie heeft het team een studiedag gehad. In de ochtend hebben we 

gezamenlijk de resultaten bekeken. Iedere groepsleerkracht had zijn scores bekeken op groeps- en 

leerlingniveau en presenteerde dit aan het team. Aandachtspunten voor leerlingen worden intern 

tijdens de leerlingbespreking besproken en natuurlijk tijdens de rapportgesprekken. 

Aandachtspunten op groeps- en schoolniveau worden bekeken en teruggekoppeld tijdens de 

teamvergaderingen. Hier bespreken we wat de volgende actiepunten zijn.  

In de middag heeft scholing plaatsgevonden over PBS. We hebben gezamenlijk gesproken over welke 

gedrag gewenst wordt in de school en wat een passende consequentie is wanneer dit niet gebeurt. 

Belangrijk is dat we dit schoolbreed oppakken en als leerkrachten op dezelfde lijn zitten. Voor het 

aanspreken van leerlingen met betrekking tot de gedragsverwachting gebruiken we de 

reactieprocedure. Wanneer u hier meer over wilt weten kunt u altijd informatie vragen bij de 

groepsleerkracht. 

 

Klusdag 

Zaterdag 16 maart vindt de klusdag weer plaats. Vanaf 8 uur bent u van harte welkom om te komen 

helpen. De uitnodiging vanuit de mr zal zo spoedig mogelijk volgen. 

 

Staking 

Denkt u eraan dat er vrijdag 15 maart wordt gestaakt en dat de school gesloten is.  

 

Training pittige jaren 

De training “Pittige jaren” gaat weer van start. Dit is een gratis training voor ouders van kinderen van 

3 tot en met 8 jaar in de gemeente Buren.  



 

 

 



 

Nieuwe leerling 

In groep 1 heten we Hannah van Odijk van harte welkom! Wij wensen haar een fijne en 

leerzame tijd bij ons op school. 

 

Jarigen 

 

 

 

 

 

 

 

Zaterdag 7 maart Tatum Blom groep 8 

Donderdag 14 maart Hannah van Odijk groep 1 

Vrijdag 22 maart Isa Broekhuizen groep 4 

Belangrijke data (deze kunnen gedurende het schooljaar aangevuld worden) 

Vrijdag 15 februari alle groepen Talentenshow 
Maandag 18 februari alle groepen Koffieochtend (8.30-9.00 uur) 
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  
Zaterdag 16 maart alle groepen Klusdag 
Vrijdag 22 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  
Dinsdag 21 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 
 
 
 

 
 


