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Feestelijke opening van het schooljaar

We hebben er weer zin in op de Buizerd!

Het nieuwe schooljaar is net een week van start
en ons gebouw is weer heerlijk tot leven
gekomen. Leerkrachten, ondersteunend
personeel en de kinderen lopen vol vuur en
enthousiasme over de gangen. In de groepen
heerst overal een fijne werksfeer en zijn
kinderen met hun leerkrachten druk bezig om
afspraken en inrichting naar wens te maken.
Deze week zijn de eerste kringavonden voor
ouders. Het is voor iedereen een goed idee om
hier naar toe te gaan. Ook voor ervaren ouders
is er altijd nieuwe informatie en daarnaast is
het fijn om kennis te maken met de andere
ouders uit de groep. We doen het immers
samen!

Zoals na elke vakantie is de luizencommissie
afgelopen woensdag aan de slag gegaan. De
luizenouders waren woensdag met 13 mensen
om alle 320 kinderen te kammen (chapeau
voor de inzet van ouders op onze school!). Er is
een enkele besmetting geconstateerd en
doorgegeven.

En vorige week maandag was het dan zover.
De officiele opening van het nieuwe schooljaar.
Sommige ouders hadden er zelfs speciaal voor
vrijgenomen om samen met de kinderen dit
speciale moment te vieren. Alle leerkrachten
stonden, net als vorig jaar, in een haag om
iedereen enthousiast te verwelkomen. De
spanning was op sommige gezichten van de
kinderen af te lezen, maar gelukkig was dit van
korte duur. Aangezien er dit jaar vele nieuwe
gezichten zijn op de Buizerd liepen de
teamleden één voor één over een over heuse
catwalk en werden ze aan alle ouders en
kinderen voorgesteld. Na afloop werden als
klap op de vuurpijl de jarigen van de vakantie
toegezongen en met de gehele school gedanst
op het lied ‘Groots zijn’ van Guus Meeuwis.

Bart Loman

School en de wijkagent
De wijkagent en school vragen voor de
kinderen én namens de buurt aandacht voor
het volgende:
Wilt u alleen parkeren in de daarvoor
bestemde vakken en niet op de Kiss & Ride
zone. De veiligheid van kinderen komt af en
toe echt in het gedrang en buurtbewoners
kunnen soms hun wijk niet uit. De drie minuten
lopen vanaf de plek waar u wel uw auto kunt
parkeren kunnen dit niet waard zijn.
Halen en brengen met de auto
1.
Liever komt u en uw kind(eren) lopend
of met de fiets;
2.
’s Ochtends hebben we een Kiss & Ride
strook voor school;
3.
Wanneer uw kind(eren) nog niet
zelfstandig van de auto naar school kan,
of wilt u graag mee, dan parkeert u de
auto op een parkeerplaats in de buurt;
4.
Bij het halen werkt de Kiss & Ride strook
niet meer als zodanig; Soms staat u even
vast als het kind van een voorganger er
nog niet is; Blijf kalm en fluit een leuk
deuntje; Bevalt de strook niet, zie 3;
5.
Dubbel parkeren, parkeren op de stoep,
hard wegrijden of rijden tegen de
richting in doen we niet voor de
veiligheid van onze kinderen.
Kiss & Ride
Vier jaar geleden is er voor onze school een
Kiss & Ride strook aangelegd. Door deze zone
kunnen ouders met een auto hun kind veilig
afzetten bij school. Een eenvoudig idee met
eigenlijk maar twee spelregels voor het
gebruik:
•
De ouders die de Kiss & Ride-strook
gebruiken, moeten ook echt direct weer
doorrijden;
•
Voor ouders die mee naar binnen willen,
is parkeerruimte in de
buurt beschikbaar.

Feestvarkens!
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Lisa Cox
Tijn Janssen
Lana Kersten
Fleur van Lieshout
Kyano Winkels
Bor Janssen
Luuk Janssen
Hailey Maasen
Lianna Herudzinski
Faridat El Hadj
Maliki
Rick de Haan
Zoe Rutten
Casper Hummelink
Jack Loeffen
Maud Steeghs
Stan Oosterhout

5/6 Miranda/Janneke
7/8 Jan/Wendy
3/4 Jolanda/Monique
7/8 Jan/Wendy
5/6 Miranda/Janneke
3/4 Ingrid/Jolinde
5/6 Wieneke/Heidi
3/4 Paul/Monique
7/8 Jan/Wendy
3/4 Ingrid/Jolinde
3/4 Ingrid/Jolinde
3/4 Hanneke/Isabelle
5/6 Wim/Heidi
1/2 Jacqueline/Maria
7/8 Jan/Wendy
3/4 Jolanda/Monique

September
4
7
9
9

Jayson Muller
3/4 Jolanda/Monique
Lars Maas
7/8 Jan/Wendy
Janne van Ooijen
7/8 Jeroen/Jan
Lauren van der Waal 3/4 Ingrid/Jolinde

Welkom nieuwe kleuters!
Na de vakantie zijn er weer nieuwe kleuters
gestart op de Buizerd.
Bij Juf Maria en Juf Jacqueline starten Fyah
Moana Verweij, Phenelope Cornerion en Mia
Eerden
Bij Juf Ine en Juf Sandra starten Noud Rengers
en Suus Janssens
Bij Juf Inge starten Thomas Gijselhart, Jara
Hooghiem, Isla McConnell, Ruben van Deelen,
Sofie Langes en Jolijn de Bruijn
Veel plezier op school!

PodiumsCool
Maandag 27-8 hebben we met de hele school
een dagproject over samenwerken van
PodiumsCool.
Er komen 3 docenten op school die de hele
dag met ons gaan werken. We openen de dag
met de hele school en daarna krijgen alle
groepen een creatieve workshop met aandacht
voor elementen die nodig zijn voor een goede
manier van samenwerken en sfeer in de groep.
Aan het einde van de dag is er een
gezamenlijke afsluiting. We hopen op een
leuke dag!

Agenda:
Augustus
29

Kringavond bovenbouw

September
5
5-7
7
10
10-12
11
12-14
24-28

Kringavond onderbouw
Kamp groep Jan/Wendy
Kleuters vrij
Kringavond kleuterbouw
Kamp groep Kim/Franke
Kringavond middenbouw
Kamp groep Jeroen/Jan
Oudergesprekken

De bovenbouw gaat bijna op kamp!!
Nog maar heel even en dan is het zo ver: De
bovenbouw gaat op KENNISMAKINGSKAMP.
De voorbereidingen zijn bijna afgerond en de
kinderen hebben er al zin in. Best wel
spannend een paar nachten van huis met de
stamgroep, met z’n allen speurtochten en
avondspelen doen in de natuur. Maar het
wordt vast FANTASTISCH!
De stamgroep van Wendy en Jan is op kamp
van woensdag 5 t/m vrijdag 7 september.
De stamgroep van Kim en Franke gaat van
maandag 10 t/m woensdag 12 september.

Gevonden voorwerpen
Aanstaande vrijdag worden de gevonden
voorwerpen en kleding die van het afgelopen
schooljaar zijn blijven liggen op het podium
gelegd. Als jullie een voorwerp / kledingstuk
missen willen jullie die dan weer mee naar huis
nemen ?? Alle kledingstukken / voorwerpen
die niet worden meegenomen zullen wij aan
het goede doel schenken, zodat we dit
schooljaar met een lege ton kunnen beginnen.
Gevonden voorwerpen en/of kleding kun je
altijd terugvinden in de ton in het portaal
tegenover de lerarenkamer.

De stamgroep van Jan en Jeroen gaat op
woensdag 12 t/m vrijdag 14 september.
Wij vinden het leuk als iedereen ons, vanuit
onze thuishaven, komt uitzwaaien. We
vertrekken per stamgroep op de volgende
tijden:
5 september 8.45-9.00
10 september 8.45-9.00
12 september 8.45-9.00

stamgroep Wendy
en Jan
stamgroep Kim en
Franke
stamgroep Jeroen
en Jan

Namens de bovenbouw wensen we alle
kinderen veel plezier!!!

Broertjes of zusjes?
Wilt u uw volgende kind op tijd aanmelden op
De Buizerd? Voor de planning van het komend
jaar is het fijn te weten hoeveel kinderen er
naar school komen en hoeveel groepen we
moeten maken. U kunt een inschrijfformulier
halen bij administratie en directie.

Overzicht activiteiten voor gezinnen in Wijchen

Voor de uitgebreide versie, zie www.bsbuizerd.nl of de website van
Samenoord.

KUBB TOERNOOI WIJKVERENING-NOORD TIJDENS BURENDAG 22-9
Op zaterdag 22 september organiseert Wijkvereniging Wijchen-Noord voor de tweede keer een Kubb
toernooi voor jong en oud.
Kubb is een spel waarin 2 teams van elkaar een aantal blokken om moet gooien, dit uiteraard met
spelregels. Wijkvereniging Wijchen-Noord is ook dit jaar weer op zoek naar teams die een aantal potjes
willen spelen, hierbij denken wij aan gezinnen, buren, vriendengroepen, leden van een
(sport)vereniging, collega’s etc.
Vanaf 2 personen kun je je als team al inschrijven (kinderen, volwassenen en ouderen, iedereen kan
meespelen). Zin om mee te doen? Stel dan een team samen (minimaal 2 en maximaal 6 personen) en
meld je aan bij activiteiten@wvwn.nl Dit kan t/m 10 september.
Na inschrijving ontvangen aangemelde teams een mail met overige informatie omtrent het Kubb
toernooi.

Beste Sporters/Ouders,
Er wordt altijd veel georganiseerd voor onder andere uw kinderen vanuit Wijkvereniging WijchenNoord. Maar nu bent u als ouders/volwassene aan de beurt.
Vanaf donderdag 6 September gaan we wekelijks van start met een total body workout onder leiding
van personal trainer Koen Reijers van “Plezier in Sport”. De workout is iedere donderdag van 18:30 tot
19:30 in de gymzaal van brede school ‘’Noorderlicht’’, Roerdompstraat 76 in Wijchen.
Waar moet je aan denken bij een total body workout:
- In 1 uur tijd wordt je hele lichaam aangepakt
- Conditioneel, spierversterkend, blessure preventie en verschillende spelvormen
- Geen saaie sportschool oefeningen
- Trainen met elkaar en met plezier
- Professionele begeleiding
In principe trainen we altijd in de zaal. Met heel erg mooi weer komt het in de zomer weleens voor dat
we naar buiten gaan.
Mis het niet en schrijf je nu in een voor een gratis proefles op 6 september 2018 via
plezierinsport@gmail.com
Tot de 6e,
Met sportieve groet,
Koen Reijers
Plezier in Sport

