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dinsdag 28 mei Schoolreis groep 1 t/m 4 

woensdag 29 mei Studiedag team, alle kinderen zijn vrij 

donderdag 30 mei 
vrijdag 31 mei 

Hemelvaart, vrij 
Vrije dag 

vrijdag 7 juni Volgende nieuwsbrief 

 
 

Juf Inge getrouwd! 
Wat hebben de kleuters genoten van het trouwfeest van 
juf Inge en haar echtgenoot Niels! Met paard en wagen 
kwamen ze afgelopen woensdag aan op school en dat 
was het begin van een prachtige dag waarop de tijdelijk 
ambtenaar van de burgerlijke stand meester Jos hun 
huwelijk sloot. De ouderraad had het plein en de school 
prachtig versierd en de uitgebreide huwelijksceremonie 
maakte diepe indruk op de kleuters. We kijken terug op 
een prachtige dag en bedanken de ouderraad vanaf deze 
plaats voor de geweldige inzet om dit feest tot zo’n groot 
succes te maken. 

 

   
Afsluiting project 
 
Donderdagmiddag  presenteerde elke groep tijdens de 
maandsluiting iets over de manier waarop de kinderen 
de afgelopen weken bezig zijn geweest rond het thema 
‘Uitvinders en techniek’. Het was leuk om te zien welke 
uitvindingen gedaan zijn en van welke technieken 
gebruik gemaakt is in de verschillende klassen.  
Na schooltijd was er gelegenheid voor ouders en 
grootouders om een kijkje te nemen in de verschillende 
klassen. Het bleef redelijk rustig.  
’s Avonds werd het gezellig druk in de school, veel 
kinderen konden hun ouders de resultaten laten zien van 
hun ontdekkingen en van wat ze de afgelopen weken 
hebben gemaakt. Of het nu ging over waterkracht, de 
vraag of lucht sterk is (nou en of!), of hoe de stad van de 
toekomst er uit kan gaan zien, leerzaam en boeiend was 
het, voor zowel de ouders als de kinderen! 

 

 



Eindtoets 
 
Afgelopen dinsdag werd bekend dat 11 % van de Nederlandse kinderen uit groep 8 vorige week een 
fout toets-advies heeft gekregen. Mogelijk heeft u hierover de persberichten gelezen.  
Gelukkig heeft dit alles voor onze kinderen van groep 8 geen directe gevolgen.  Alhoewel enkele 
kinderen een iets lager advies krijgen, handhaven wij de schooladviezen. De eindtoets is een 
(tweede) objectieve meting. Daarnaast krijgen de kinderen een schooladvies dat wordt bepaald door 
de ontwikkeling van de kinderen 8 jaar lang te volgen. 

De ouders van de kinderen uit groep 8 zijn gelijk door ons 
geïnformeerd over de gang van zaken. 
 
Wat is er gebeurd? 
Leerlingen van groep 8 zijn verplicht een eindtoets te maken. Er 
bestaan vijf goedgekeurde eindtoetsen (DIA, AMN, IEP, ROUTE 8 en 
CITO). Scholen kiezen zelf welke eindtoets ze afnemen. Wij hebben dit 
jaar gekozen voor de DIA eindtoets.  
Het mag voor het resultaat van de toets niet uitmaken welke toets 

een leerling maakt. Het is daarom belangrijk dat de 5 eindtoetsen vergelijkbaar zijn. De Expertgroep 
Toetsen PO, aangesteld door het ministerie van OCW, maakt een vergelijking tussen de 5 toetsen. Zo 
heeft elke leerling met zijn of haar capaciteiten dezelfde kans om een bepaald toetsadvies te 
behalen. De fout is ontstaan, doordat de Expertgroep gerekend heeft met onjuiste waardes. Dit is 
dus geheel buiten de schuld van DIA om gegaan. 
 
Wij betreuren deze gang van zaken; het is een hele vervelende situatie en zeker voor de kinderen en 
de ouders waarbij het mis is gegaan. Tegelijkertijd is het fijn dat we op onze school de gegeven 
schooladviezen voor ‘onze’ kinderen kunnen handhaven.   

 
 

Tevredenheidsonderzoek 
 
Meester Jos bespreekt deze dagen met de kinderen in groep 6, 7 en 8 de uitslagen van het 

tevredenheidsonderzoek dat zij hebben ingevuld. Hij gaat met hen in 
gesprek over de resultaten en er wordt gekeken naar wat er eventueel 
verbeterd kan worden. Het is fijn dat de kinderen op deze manier feedback 
krijgen en kunnen geven op de uitslag van dit onderzoek.  
In een volgende nieuwsbrief leest u meer over de algemene bevindingen 
van het tevredenheidsonderzoek dat de ouders hebben ingevuld, evenals 
over de respons van de kinderen. 

 
Formatie 
 
We begrijpen dat ouders én kinderen heel benieuwd zijn naar de 
formatie van het komende jaar! Het SMT buigt zich over de laatste 
eindjes, naar verwachting krijgt u op 7 juni a.s. te horen hoe de 
formatie er uit gaat zien.  
 
 



 

Studiedag op woensdag  29 mei a.s. 
 
Zoals u op de jaarkalender heeft kunnen lezen, is er op 
woensdag 29 mei een studiedag voor het team. We 
buigen ons over de verschillende projectplannen, krijgen 
voorlichting over een nieuwe rekenmethode en bespreken 
het schoolplan voor de komende vier jaren. Ook EDI 
(expliciete instructie) staat op de agenda, evenals het 
tevredenheidsonderzoek. De kinderen zijn deze dag vrij, 
het begin van een lang hemelvaartweekend.   

 

Bericht van de ouderraad over het Jaarfeest  

 De ouderraad is alweer druk bezig met de organisatie van het 
jaarfeest. Dit vindt plaats op vrijdag 28 juni a.s. van 18:00- 
20:00 uur. Let op: de tijden zijn anders dan voorgaande jaren. 
Het belooft weer een mooie happening te worden. Het thema 
geven we al prijs: Beroepen ! 

We willen de ouders vragen om zich op te geven om een 
(half)uurtje te helpen. Denk bijvoorbeeld  aan het ondersteunen 
van een knutselactiviteit, een spelactiviteit, het inschenken van 
drinken, hulp bij de BBQ enz. 
Hulp is écht nodig om er met elkaar een mooie avond van te 

maken. U kunt zich opgeven door even een mailtje te sturen naar or@lvbueren.nl, of door de 
antwoordstrook op de brief die de kinderen vandaag meekrijgen ingevuld in te leveren bij de 
leerkracht van uw kind. 
Wilt u daarbij aangeven welke tijd u kunt helpen? Van 18.00-19.00 uur of van 19.00-20.00 uur. 
Zo zorgen we er met elkaar voor dat het voor de kinderen van de Lammerts van Buerenschool én hun 
ouders een leuke afsluiting van het schooljaar wordt! 
Graag tot vrijdag 28 juni 2019 ! 

 

Eikenprocessierups 

 
 Sinds een paar weken hebben we op het schoolplein overlast 
van de eikenprocessierups. Er is door de gemeente al diverse 
keren actie tegen ondernomen, maar ze zijn hardnekkig!  
We hebben de ruimte rond de ‘besmette’ bomen tot 
verboden gebied verklaard. De kinderen weten dat ze echt 
niet aan de rupsen mogen komen als ze deze zien, maar dat 
ze uit de buurt moeten blijven. 
 
Mocht uw kind toch in contact komen met de brandharen, 
dan kan het last krijgen van (enorme) jeuk, een pijnlijke huid, 
benauwdheid en opgezwollen ogen.  
 
Wat kunt u hiertegen doen? 

mailto:or@lvbueren.nl


 Trek kleding waarin brandharen zitten uit. 
 Spoel de huid of ogen goed met lauw water. 

 Ga niet krabben of wrijven! 

 Bij hevige jeuk kan zalf of crème met menthol, aloë vera of calendula verlichting geven. 

 

De klachten verdwijnen meestal binnen enkele dagen. Wie last krijgt van benauwdheid of 
oogklachten, kan beter even naar de dokter gaan. Voor meer informatie zie: 
https://ggdgelderlandzuid.nl/milieuengezondheid/planten-en-dieren/eikenprocessierups/  

 
 

Groep 7 en 8 gaan de uitdaging aan! 
 
Misschien hebt u er al wel in de pers/sociale media over gehoord of gelezen: de kinderen van groep 7 
en 8 van onze school nemen volgend jaar het energieverbruik van onze school deels in eigen hand, in 
een speelse race tegen andere scholen. Onze school heeft zich twee weken geleden als eerste 
Gelderse school ingeschreven voor de Energy Challenge 2020. Dit is een project waar scholen uit 
Noord-Brabant, Limburg en Gelderland vanaf nu ook aan deel kunnen nemen. De kinderen worden 
uitgedaagd om hun eigen campagne te bedenken en te voeren op school. Zo maken ze kennis met de 

wereld van duurzaamheid, energie en techniek en ontdekken ze hun 
eigen talenten. Gemiddeld besparen scholen 15% op hun 
energierekening. 

Bij deze uitdaging leren de kinderen niet alleen wat techniek kan 
oplossen, maar vooral ook wat hun gedragsverandering teweegbrengt 
voor de duurzaamheid en het energieverbruik op onze school. Dat 
kunnen ze zelf continu bijhouden op een digitaal energie-scorebord.  

Er is inmiddels een slimme meter op school geplaatst. Die wordt aangesloten op een 
monitoringsysteem waarmee de kinderen precies het stroom- en gasverbruik van dag-tot-dag 
kunnen inzien, en dus ook het effect van hun campagne. Een energiescan vooraf laat zien hoe onze 
school er voor staat en verheldert voor kinderen waar de winst te behalen valt. Een thermoscan van 
het gebouw verraadt waar de hittelekken zitten.  
De kinderen gaan zelf aan de slag en krijgen begeleiding van razende reporters van Energy Callenges 
die verslag van de voortgang doen. Op deze manier wordt het werk voor de leerkrachten uit handen 
genomen.  
Daarnaast wordt er gezocht naar bedrijven uit de regio die dit initiatief een warm hart toe dragen. 
Dat worden partners die mee willen denken in het spel rondom kennis, innovatie, techniek en advies. 

We hebben zin in deze uitdaging, we hopen dat er snel Gelderse tegenstanders gevonden worden 
om tegen te wedijveren. In januari volgt de aftrap met alle deelnemende scholen uit de regio. Daarna 
kunnen de kinderen sterren verdienen voor hun prestaties. 
De mooiste, beste en origineelste campagnes maken 
vervolgens kans op prijzen tijdens een grote finale in juni. 

Bedrijven uit de regio die willen meedenken in het spel 
rondom kennis, innovatie, techniek en advies, kunnen 
aanhaken om de scholen te helpen en leerlingen voor 
techniek te interesseren. Op www.energychallenges.nl 
leest u alles over dit duurzame project.  
Op de foto ziet u meester Jos en Ingrid Kloosterman van 
Energy Challenges, de overeenkomst is getekend!  

https://ggdgelderlandzuid.nl/milieuengezondheid/planten-en-dieren/eikenprocessierups/
http://www.energychallenges.nl/


 

Open Boerderij-dag in Zetten op vrijdag 31 mei 

 

Wij, familie den Hartog, Weteringsewal 5 6671LA te 
Zetten doen mee met de Open boerderijdagen van 
Campina. Dit is op vrijdag 31 mei van 10:00 tot 16:00 
uur.  De toegang is gratis voor iedereen! Voor jong en 
oud is er van alles te doen. Wij openen onze 
staldeuren voor iedereen. Wij hebben 100 
melkkoeien die gemolken worden door 2 melkrobots 

ook jongvee en kleine kalfjes. Er zijn voor de kinderen allerlei activiteiten te doen, skippykoe 
race, kleuren, schminken, melkpakvissen springkussen, melkwegrace, en het proeven van 
Campina-producten. Aan de hand van deze activiteiten willen wij laten zien hoe melk van 
grazende koeien in de wei terecht komt in het glas thuis op tafel. 
 


