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Op ‘Lekker Anders Dag’ is samen naar school
gaan éxtra leuk
Ook onze school nodigt vanaf dit najaar
iedereen uit om af en toe mee te doen aan
‘Lekker Anders Dag’. Een nieuw initiatief van
de samenwerkende basisscholen in de
Gemeente Wijchen, dat ons allemaal uitdaagt
om soms wat bewuster te kiezen: hoe gaan wij
vandaag naar school en hoe maken we die
tocht dan nét even anders?
Je eigen draai
Ook al is het thuis en rond school ’s ochtends
vaak een heel gedoe: met je kind naar school
gaan – het blijft bijzonder. Zeker als je het
samen af en toe extra leuk en spannend maakt,
onderweg. Die gezonde afwisseling, maar dan
wel op dagen dat het jou als ouder ook prima
uitkomt. Want je spreekt gewoon zelf af,
samen met je kind(eren), hoe en wanneer de
tocht naar school voor jullie net anders wordt…
Zeg het maar: wat maakt die dag juist jullie
Lekker Anders Dag?
Ga je te voet, zoals altijd, maar mogen ze deze
keer op de regenlaarsjes? Of: moet je echt met
de auto, maar parkeer je nu iets verder weg?
Om dan lekker dat laatste stukje te lopen en
onderweg wat leuke speurspelletjes te doen.
Zo geef je er al gauw je eigen draai aan. En
blijft wegbrengen bijzonder, het hele jaar door.
Met net dat beetje extra tijd en aandacht voor
elkaar. Dat is niet alleen leuk voor onze
kinderen, het is goed nieuws voor iedereen die

graag naar onze school komt. Want op Lekker
Anders Dag gun je jezelf en de mensen om je
heen net dat beetje meer ruimte en minder
drukte.
Doos vol inspiratie
Ook op school gaan we daarom in de loop van
het jaar af en toe zo’n Lekker Anders Dag
organiseren, met iedereen die mee wil doen.
Dan maken we er samen letterlijk en figuurlijk
een feestje van dat we die dag eens anders
naar school komen. En natuurlijk bepaalt
iedereen zelf hoe dat eruit ziet…
Deze maand maken de kinderen uit de
groepen 1 – 6 alvast kennis met het fenomeen
Lekker Anders Dag, via een korte presentatie.
Daarna kunnen alle ouders die interesse
hebben om ook mee te doen zich opgeven via
www.lekkerandersdag.nl.
Daar vind je ook volop inspiratie en eerste
ideeën. Net als trouwens in de speciale ‘Lekker
Anders Dag-doos’, gratis voor iedereen zich
aanmeldt. En vol materialen om die tocht naar
school op jullie Lekker Anders Dag extra
spannend te maken.

Ouderbijdrage
Ieder jaar worden er, naast de reguliere vakken,
door de school en de ouders van de
oudercommissie verschillende activiteiten
georganiseerd. Deze activiteiten worden niet
betaald uit het schoolbudget, maar uit de
ouderbijdrage.
Onderstaand grafiek geeft aan hoe de
ouderbijdrage wordt besteed.
Het schoolreisje is maar 1x per 2 jaar, maar het
andere jaar wordt de helft van de kosten al
gereserveerd.
De ouderbijdrage bedraagt € 25,00 per kind,
maar u mag natuurlijk ook meer overmaken.

Wilt u liever gespreid betalen, neem dan
alstublieft contact op met onze
penningmeester via
OR.Buizerd@kansenkleur.nl
.

Hoewel de bijdrage in principe vrijwillig is, is
deze essentieel om de extra activiteiten voor
de kinderen te kunnen betalen. Zonder
financiële ondersteuning zouden deze
activiteiten niet georganiseerd kunnen worden.
U ziet dat wij met een relatief kleine bijdrage
tot veel in staat zijn.
Alleen met uw bijdrage kunnen de activiteiten
worden voortgezet.
Namens alle kinderen van De Buizerd, hartelijk
dank!

Wij verzoeken u de ouderbijdrage vóór 31
oktober 2018 over te maken op onze ING
rekening: NL32 INGB 0003 4501 22 t.n.v. Penn
Ouderraad Buizerdschool onder vermelding
van de voor- en achternaam van uw kind.

Het schoolreisje is maar 1x per 2 jaar, maar het andere jaar wordt de helft van de kosten al
gereserveerd.

Pepernoten bakken en versieravond

Eten & drinken

Het lijkt nog zo ver weg, maar voordat je het
weet is hij alweer in Nederland. SINTERKLAAS!
Ook dit jaar gaan we weer met alle groepen
pepernoten bakken.

Even een opfrismomentje over het eten en
drinken op school. We eten in de
ochtendpauze alleen fruit en groente. In de
middag graag een gezonde lunch, maar hier
geldt ook uw eigen voorkeur en
verantwoordelijkheid. Verder is de
schoolafspraak: We nemen geen priklimonade,
frisdrank en geen snoep mee naar school.
Leerkrachten kunnen binnen deze afspraken
met de kinderen groepsafspraken maken. Is
hier op een gegeven moment iets onduidelijk
voor u: neem contact op met de
groepsleerkracht.

De onderbouw gaat op dinsdag 27 november
bakken.
De kleuterbouw gaat op woensdag 28
november aan de slag.
De midden- en bovenbouw op maandag 3
december.
Binnenkort krijgen jullie vanuit je eigen
stamgroep een uitnodiging om je in te
schrijven als er bij jou thuis gebakken mag
worden.
Ook hebben we alvast de versieravond
gepland op 19 november. We brengen dan
samen de school weer helemaal in
Sinterklaassfeer. Het is altijd een hele gezellige
avond. Onder het genot van een kopje thee of
koffie en iets lekkers maken we er altijd weer
een heel gezellig avondje van. En hoe meer
handen….
Misschien kun je deze datum alvast in je
agenda zetten.
Hartelijke groeten,
De Sintcommissie
Zwemdiploma's
In de klas van Ingrid en Jolinde hebben Maik
Huting en Emma van Thiel hun A-diploma
gehaald. Yara Rutten, Koen Janssen, Indy
Janssen en Bor Janssen haalden diploma B.
Uit de stamgroep van Paul en Monique heeft
Marit haar C diploma behaald en Sem zijn A
diploma behaald.
Nala Kegge uit de klas
van juf Inge haalde haar
A-diploma
.

Gefeliciteerd allemaal!

KiKa actie geslaagd
De KiKa actie was super! Er werden ruim 600
statiegeldflessen ingezameld en de klas van
Jeroen en Jan bakte, knutselde en verzamelde
van alles voor hun zelf georganiseerde markt.
Wat was het gaaf om te zien hoe druk het
afgelopen woensdag was op onze
"rommelmarkt". Super trots waren de kinderen
alles aan het verkopen.
Dit met een geweldig eindresultaat. Die
middag hebben we 370,00 euro opgehaald.
Samen met alle statiegeld flessen en de
sponsors via de site: www.runforkika.nl is er
een totaalbedrag van 1605,70euro opgehaald.
De kinderen hebben dit gisteren bekend
gemaakt in de aula. Er staat een mooi bord
met dit geweldige bedrag erop.
Dank voor jullie bijdrage.
Met trots deel ik een link naar een stukje in
wijchen.nieuws.nl
Groetjes Jeroen

De LUISTERJUF en de LUISTERBUS
In alle stamgroepen is er vanaf de start van het
schooljaar veel tijd en aandacht voor het
groepsproces. We stellen samen vast dat we
een fijne en gelukkige groep willen zijn. Samen
werken we in de stamgroep aan een veilige
school voor iedereen.
“De week tegen het pesten” is daar ook een
onderdeel van.
Op school hebben we ook twee luisterjuffen
(interne contactpersonen)
Dat zijn juf Inge van groep 1/2 en juf Miranda
van groep 5/6.
Zij kunnen benaderd worden door ouders en
door kinderen als er iets aan de hand is waarbij
hulp nodig is en je weet niet waar je terecht
kunt.
Dit kan van alles zijn. Dit kunnen zaken zijn die
met school te maken hebben maar ook bij niet
schoolse zaken kunnen zij kijken of ze de weg
weten te vinden die je kunt bewandelen.
Juf Inge en juf Miranda hebben alle
stamgroepen in deze periode weer bezocht .
Zij hebben zich voorgesteld en uitgelegd wat
de luisterjuf doet en wat de luisterbus is. De
meeste kinderen weten ondertussen wie we
zijn!
De kinderen kunnen in de stamgroep hun
eigen luisterbus gebruiken. Om zaken die zij
graag zouden willen (maar niet durven)
bespreken, aan hun eigen juf of meester
kenbaar te maken.
Ook hangt er bij de hoofdingang een
algemene luisterbus voor alle kinderen en
ouders van de school. Daar kunnen alleen de
luisterjuffen Inge en Miranda bij.
De luisterjuffen zijn natuurlijk voor iedereen
ook gewoon te bereiken via hun email of
gewoon persoonlijk!
Juf Inge en juf Miranda
inge.scholten@kansenkleur.nl
Miranda.drubbel@kansenkleur.nl

Feestvarkens!
Oktober
11
13
13
13
13
15
18
20
21
22
22
23
23
24

Finn van Hattem
Abdul Ayoub
Lise Boekhorst
Renu Reichgelt
Jacey Wiebe
Joris Spanjaards
Narek Amin
Hai Anh Tran
Yara Rutten
Kane Rozeboom
Steijn Timmerman
Armin van der Burg
Bente Molenaar
Sara Christ

1/2 Ine/Sandra
7/8 Jeroen/Jan
3/4 Jolanda/Monique
7/8 Jan/Wendy
1/2 Ine/Sandra
3/4 Ingrid/Jolinde
3/4 Paul/Monique
5/6 Wim/Heidi
3/4 Ingrid/Jolinde
7/8 Kim/Franke
3/4 Ingrid/Jolinde
3/4 Jolanda/Monique
5/6 Miranda/Janneke
5/6 Miranda/Janneke

Agenda:
Oktober
12
15-21
24
29

Studiedag
Herfstvakantie
Luizencontrole
Opening project Kunst / Jij & ik

November
6
9
19
22
23
28
30

Inloopmiddag 14.00-15.00
Kleuters vrij
Versieravond Sint
Studiedag
Kleuters vrij
Afsluiting project Kunst / Jij & ik
Projectviering voor de ouders van
de groepen van Jacqueline/
Maria, Jolanda/Monique,
Wim/Heidi en Kim/Franke

Kampverslag van Do uit de klas van Jan
Op woensdagochtend nam iedereen iets
gezonds en ongezonds mee. De meeste
kinderen hadden hun fiets mooi versiert met
bloemen. Jan had fiets groepjes gemaakt. Ik
zat in het laatste groepje het groepje van Jan
met Floor, Renu, Daan, Bryan en ikzelf
natuurlijk. De blokhut staat in Malden.
Onderweg daarnaartoe gingen we nog langs
een zweefvliegveld. Jammer genoeg vlogen er
geen zweefvliegtuigen omdat het niet hard
genoeg waaide. Iedereen at even een broodje
of boterham en daarna fietsten we verder naar
de blokhut. Toen we daar aan kwamen gingen
we onze bedden opmaken . Daarna gingen we
het bos verkennen over waar je wel mag
komen en waar niet. Je had een stuk bos dan
een pad en dan weer een stuk bos. Niemand
mocht over het pad heen naar het andere bos.
Als je doorliep naar het eind van het bos kwam
je bij een grasveld uit. Daar hebben we het
ballontrapspel gespeeld. Die eerste dag
hebben we veel spellen gespeeld. Het eerst
spel was levend stratego. De eindstand was 11. Het tweede spel was douane spel. Dan moet
je handelen. Ik kwam uit op 9900euro en had
gewonnen. Toen gingen we eten. We aten
wraps. Het was heel lekker. Toen het iets
donkerder was deden we het spel Ken Je Klas.
Er was ook een vraag over mij. De vraag was
hoe mijn ratten heten. Mijn ratten heten Siem
en Pluisje. Toen het nog wat donkerder was
deden we het spel Dode Straal. Daar bij staan
er ouders in het bos met een zaklamp. Als je
geluid maakt en je wordt beschenen door een
van de ouders moet je je blokje inleveren. Je
moet dan terug naar het begin voor een nieuw
blokje. Toen het spel was afgelopen had ik 3
blokjes naar de overkant gebracht. Daarna was
het kampvuur. Bij het kampvuur hebben we
brood gebakken. Ik heb ook nog een potje
Uno gespeeld met Tessel, Roosmarijn, Floor,
Lianna en ikzelf. Toen was het tijd om naar bed
te gaan. De volgende ochtend gingen we
heerlijk ontbijten met broodjes en croissantjes.
Maar voor het ontbijt hebben Tessel, Giorgia,
Floor, Fleur, Roosmarijn en ik zelf nog een
rondje door het bos gerend. Na het eerste

rondje was iedereen al kapot behalve
Roosmarijn en ik. Wij hebben nog twee rondjes
gerend. Na het ontbijt deden we het
Brievenbus spel. Er stonden allemaal
brievenbussen verspreid in het bos. Je kreeg
een kaartje en dan moet je het kaartje in de
goede brievenbus stoppen. Toen we nog 1
kwartier hadden kwamen er Bonuspunten in
het spel. Na het brievenbus spel hadden we de
Alohaspelen. Daar had je allemaal dingen die
je kon doen en punten moest verdienen.
Uiteindelijk het team met de meeste punten
won. Team 5 had gewonnen dat was het team
van Jan. Dus de alohaspelen heb ik gewonnen
En daar krijgt mijn hele team nog een medaille
voor. Iedereen werd ook nog in het zonnetje
gezet. Als je in het zonnetje werd gezet mocht
je darten voor punten. Degene met de meeste
punten won een beker. Ik had de beker bijna
gewonnen. Daarna deden we nog een keer
douane spel, maar daar deed ik niet aan mee
want ik was heel erg moe, maar ik zat bij Els en
Roosmarijn te handelen. Toen het spel was
afgelopen ging iedereen weer het geld tellen.
Daarna ging iedereen weer terug naar de
blokhut. Die avond begon de bonteavond.
Maartje en Maaike hadden een dansje gedaan
op Tante Rieta. Fleur, Floor, Giorgia, Tessel en
ik zelf hadden een dansje gedaan op
Gamgnam stijl. Na de bonteavond gingen we
marsmeloos roosteren. Onder het kampvuur
kwam er politie langsrijden De politie zei dat
ze iemand kwijt waren. Iedereen dacht dat we
een dropping gingen doen, maar dat was niet
zo. Bjorn had zich verstopt in het bos en toen
moesten wij hem gaan zoeken. Toen Bjorn net
verstopt zat stond er vijf meter naast hem een
hert. Toen die was gevonden mocht je kiezen
of je met het pad terug ging of via het bos. Ik
vond het heel erg eng, maar ik ben wel via het
bos terug gegaan. Aan het eind bleek het
allemaal een grap te zijn en de politie was de
vader van Daan Boogaard.

Verhalen uit groep 3/4 van Jolanda en
Monique
De kinderen in de groep van Jolanda en
Monique kunnen al hele leuke verhalen
schrijven. Ze vinden het heel leuk om jullie
daarvan mee te laten genieten. Hieronder zie
je een verhaal over een beer en een prinses.
Veel leesplezier!
De hongerige beer
Er was eens een hongerige beer hij had heel
erge honger en hij zag een kasteel hij ging er
heen daar zag hij een pot honing.
Hij at het op en floep zijn geheugen was kwijt.
Waar ben ik en wie ben ik?
Ooo nee mijn geheugen is kwijt!
tring de bel ging
Iken toch niemand.
Hallo beer wie is daar?
Je vriend.
ik heb geen vriend.
Ben je je geheugen kwijt ?
Jaa goed zo , ik heb misschien wel een drankje
voor je.
Kloek kloek kloek oo mijn geheugen is terug!
Een verhaal van Roan Duits

De prinses in de ruimte.
Heel lang geleden was er eens een prinses
Maar ze was niet gewoon want ze was roze
overal
En zelfs haar hond was roze
Op een dag was het avond
Ze zaten aan tafel en ze hadden allemaal
lekkere dingen toen ze gingen slapen
De volgende ochtend
Was de prinses heel vroeg wakker
Ze moest wel 100 trappen af
Ze had nog lang niet alles bekeken
Op een morgen liep ze naar buiten en daar
stond een heks
En de prinses viel naar de ruimte en ze zag een
prins en de
Prins zei mag ik met je trouwen?
Heel graag zei de prinses en toen waren ze
ineens niet meer in de ruimte.
En ze leefden nog lang en gelukkig.
Geschreven door Lise Broekhorst

