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De interne verhuizing heeft best wat energie
gekost, ook van de leerkrachten. Als we
terugkijken zuchten we nog weleens, maar aan
de andere kant is er wel heel veel opgeruimd
en geordend. De laatste stappen moeten we
nog zetten, maar voorlopig hebben we het
aardig voor elkaar! Houden zo!
Leerkrachten en OOP

Wat gaat de tijd toch snel
Nog even en dan hebben we onze
herfstvakantie. U weet vast nog wel waar we
het jaar mee zijn begonnen. Misschien heeft u
het beeld van de koopman nog wel op het
netvlies... Iedere week bij de opening en
sluiting weten we het weer... We willen dat we
-samen met onze kinderen- op zoek gaan naar
de parel van grote waarde. We willen graag
dat wij de Heere Jezus als DE PAREL VAN
GROTE WAARDE zoeken en vinden. Daar doen
we het voor. Daar is ons onderwijs op gericht.
Zoeken en vinden. Hoe heerlijk is het als we
weten mogen dat HIJ onze grootste schat is.
Alles kwijtraken en HEM overhouden. Alles
verkopen... De koopman was maar wat blij
met de schitterende parel. En als wij dan als
kleine pareltjes mogen schitteren in het licht
van de grote Parel, dan is het compleet en
komen we aan het doel van ons leven; laat uw
licht schijnen... U en jij en ik. Ieder in zijn eigen
hoekje. Een lichtend licht. Ook meesters en
jufs kunnen zo een voorbeeld zijn voor onze
kinderen.
Ons schoolgebouw
In de zomervakantie - en even daarvoor rond
de interne verhuizing / ouders bedankt voor
uw hulp - is er veel werk verzet. Onze
conciërge heeft heel veel tijd aan onze school
besteed. Dank daarvoor. Het gebouw is deels
opgeknapt; gemeenschapsruimte en een
aantal lokalen hebben een verfje gehad. In alle
lokalen zijn de gaten gedicht. Nu mag er
nergens meer zomaar een gaatje worden
geboord! In de komende herfstvakantie zal er
een nieuwe keuken worden geplaatst en
wordt de gemeenschapsruimte verder
ingericht. Volgende stappen staan in het
meerjarenonderhoudsplan (MOP)...
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Na de vakantie zijn we allemaal weer helemaal of gedeeltelijk- aan de slag gegaan.
Soms zijn er omstandigheden thuis of is er
ziekte, waardoor we (even) wat minder
kunnen. Die collega's -leerkrachten en
interieurverzorger- willen we in onze gebeden
gedenken. We vinden het fijn dat er telkens
weer invallers zijn die de opengevallen plaats
kunnen en willen innemen.
Binnen onze school hebben we verschillende
stagiaires 'lopen'. Van de PABO, Friese Poort...
Studenten (LIO-stagiaires ook..) die voor
leerkracht studeren en OA die straks zorgen
voor meer handen voor de groep. We hebben
dit jaar ook een gym-stagiaire. Alle invallers,
studenten en stagiaires wensen we een fijne
tijd toe op onze school.
Kanjerschool
De Kanjerdag was een succes. Gezellig. Leuk
dat u er ook was. De leerlingen van groep 8 samen met een aantal ouders - hebben hun
best gedaan om alles in goede orde te laten
verlopen. Als Kanjerschool staan we voor
veiligheid. Het anti-pestbeleid is een
onderdeel van de lessen. Onze
kanjercoördinatoren zijn in samenwerking met
de vertrouwenspersonen 'de oren en ogen'
van onze school als het gaat om het antipesten. Samen met de leerkrachten - en ik
neem aan...ook met de ouders - streven we
naar optimale veiligheid.
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Cultuurschool
De cultuurlessen krijgen steeds een plaats
binnen het thematisch werken op onze school.
Voor excursies kijken we op Urk en in de regio
of nog wat verder. In onze school staat
cultuureducatie niet als een apart vak op het
rooster, maar is het geïntegreerd in het
aanbod. Als team willen we graag bijblijven en
daarom gaan we 8 november zelf wat kunstlessen ervaren in een workshop in Amsterdam.
Het is de bedoeling dat onze kinderen daar ook
weer wat van meekrijgen. De leerlingen zijn
deze dag vrij!
Thematisch werken
In alle groepen ziet u eenzelfde wand met
borden (dat is een van de resultaten van de
interne aanpassingen) waarop we de lessen
rond het thema zichtbaar maken. Het
thematisch onderwijs betekent voor de
leerkrachten een gezamenlijke start
(intro) maken, samen nadenken over de te
geven lessen (cultuur, techniek, aardrijkskunde
etc.) en een gezamenlijke afronding bedenken.
Samenwerking in lessen die worden
opgehangen aan een thema! We zien dat
kinderen 'op maat' aan de slag gaan. Iedereen
is betrokken...
Verkeersveiligheid
Ook een onderdeel
van de veiligheid.
We hebben de grote
toestroom aan De
Lier wat weten te
beperken door ook
de achterin- en
uitgang te gebruiken.
Achter de school is
er ook voldoende
parkeergelegenheid,
waardoor De Lier wat wordt ontlast. Let u
achter op de grote parkeerplaats wel op onze
kinderen. Er is geen duidelijk voetpad en dat
betekent dat kinderen dwars over gaan... Met
een aantal ouders (buurtbewoners) een
leerkracht (tevens lid van de MR) hebben we
de verkeersveiligheid rond de school
besproken. We proberen onze kinderen op te
voeden! Echter het vraagt ook wat van
Oudernieuwsbrief Prinses Beatrixschool.

ouders... Waar laten we onze kinderen
uitstappen? Hoeveel haast hebben we? O ja,
u weet toch wel dat De Lier
eenrichtingsverkeer is geworden...
Engels
Vorig cursusjaar hebben we (commissie;
ouder, leerkracht en
ondergetekende) geïnventariseerd. In de
bovenbouw staat Engels gewoon op het
rooster en in de onderbouw zien we
incidenteel Engels op het programma staan.
Vorig jaar hadden we al wat materiaal (My
Name is Tom) gekocht om uit te proberen.
Daar gaan we dit jaar mee verder. Het
betekent dat er vanaf groep 1 t/m 8 Engels
wordt gegeven. We kijken - als de oude
methode voor de bovenbouw is afgeschreven naar een nieuwe voor de hele school.
Veiligheid
Jaarlijks worden speelmaterialen op het plein
en in het speellokaal gecontroleerd. Na
controle volgt indien gewenst reparatie of als
iets wordt afgekeurd, gaat het weg. De EHBOtrommels worden regelmatig
gevuld/bijgehouden. Dank aan de actieve
ouder! Zo grijpen we niet mis! Er staat nog één
punt van aandacht op mijn lijstje; we moeten
goed op de hoogte zijn van de risico's die
kinderen lopen als ze allergisch zijn voor
bepaalde soorten voedsel of anderszins. Heeft
u dit doorgegeven dan staat het bij ons in het
leerlingvolgsysteem en weten de leerkrachten
er van. Als we de renovatie en
vernieuwing van de gemeenschapsruimte
afgerond hebben, leggen we ons vluchtplan
opnieuw voor aan deskundigen en kijken we
wat er moet aangepast... Goed om telkens te
updaten. BHV-ers en EHBO-ers worden
jaarlijks bijgeschoold en samen met
de leerkrachten dragen we zorg voor uw
kinderen...
Caritas... vrijwilligers
We zijn in samenwerking met de
gemeente/Caritas een pilot gestart. Een aantal
vrijwilligers (Caritas) hebben zich gemeld om
ons in het onderwijs aan de kinderen met
name in de integratiegroepen,
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te ondersteunen. Het gaat dan met name om
vrijwilligers die helpen bij
het vaardighedenonderwijs in de keuken
(straks hebben we een geschikte keuken...), in
de tuin, in de bibliotheek, bij de dierenweide
etc. We hopen dat we samen met de
vrijwilligers 'mooie momenten' mogen
beleven.
Lezen, rekenen en taal
We leggen ons dit cursusjaar 2017-2018 toe op
verbetering van de kwaliteit van de genoemde
vakken d.w.z. we gaan kijken of we (nog) meer
op maat kunnen gaan werken, waardoor we
kinderen (nog) meer de gelegenheid geven
hun talenten te ontwikkelen. We houden
elkaar voor dat alle kinderen moeten groeien!
Onderwijs op maat betekent dat je de
leerlingen die zelfstandig kunnen presteren
ook de gelegenheid geeft om zelf stappen te
maken. Het betekent dat je leerlingen
uitdaagt... Een goed onderwijsklimaat en een
uitdagende leer- en werkomgeving stimuleert
om door te ontwikkelen. In een
nascholingsmoment (op de dag van de staking
en ook de dag van de leraar) hebben wij ons
gebogen over ons programma, plan van
aanpak. We willen van A naar Beter... Lezen
vraagt om 'kilometers maken'en begrijpend
lezen, rekenen vraagt om automatiseren en
inzicht, taal vraagt om spellingregels en
dicteewoorden... Het team van de
Beatrixschool zet zich in voor goed onderwijs
voor ALLE kinderen en we willen ook graag
doorgroeien... Onderwijs Op Maat vraagt om
een Team Op Maat (OOM TOM).
Zendingsgeld

land. In deze periode van gedenken, denken
we ook aan Maarten Luther en nog meer aan
de God van Maarten Luther Die heeft gezorgd
voor Zijn Woord in (bijna) alle landen en
streken van de wereld.
Oud papier
Zoals u weet hebben we regelmatig een mooie
zakcent op de bank gestort gekregen. Brenda
haalde met
de grote
wagen en
andere
helpers
oud-papier
op en dat
leverde
voor onze
school een
bedrag op
van rond de
€ 300,-.
Prachtig. We willen graag nog wat met
techniek en een technieklokaal... Zulke
bedragen helpen ons. Echter.... We zouden
graag wat meer mensen hebben die het papier
willen inzamelen. Het is teveel om telkens
dezelfde persoon te belasten. Kunt u ons
helpen? We willen het bedrag graag blijven
bijschrijven! Uw reactie naar Willy of naar
Brenda. Bij haar kunt u nog meer te weten
komen.
Koffiemorgen social media
Woensdagmorgen 18 oktober zal Anita van der
Steeg van Schoolmaatschappelijk werk een
presentatie houden over het thema: 'sociale
media'.

We gaan afronden. Het zendingsgeld van de
afgelopen maanden (we zijn voor de
zomervakantie al gestart) is voor Wicliff
(Bijbelvertalers). Het bedrag € 1500,- zal
worden overgemaakt. Dank aan alle trouwe
spaarders. Iedere week iets voor een ander....
De volgende periode hopen we te besteden
aan Bijbels voor kinderen. Mooi om daar mee
te starten nu we stilstaan bij 500 jaar
Reformatie. Maarten Luther heeft er
(menselijk gesproken) voor gezorgd dat alle
mensen een Bijbel kregen in de taal van het
Oudernieuwsbrief Prinses Beatrixschool.
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De ochtend start om 09.00 uur en duurt
ongeveer een uur. Iedereen van harte
uitgenodigd!
Ergotherapie

een ander belangrijk is en krijgen kinderen in
ontwikkelingslanden een onvergetelijk cadeau.
Kinderen vullen een schoenendoos met
schoolspullen, toiletartikelen en speelgoed
voor leeftijdsgenootjes in
ontwikkelingslanden. De schoenendozen gaan
naar kinderen op scholen, in weeshuizen,

vluchtelingenkampen en opvangcentra voor
straatkinderen.

Op bovenstaande foto ziet u Renate Meijers en
Trea Post van Ergotherapiepraktijk N.O.P. Zij
komen op de Beatrixschool om kinderen,
leerkrachten en ouders te helpen met de
vragen die er zijn. Naast het aanvragen van
hulpmiddelen en aangepast schoolmeubilair
houden wij ons bezig met
prikkelverwerkingsproblemen op school en
schrijfproblemen. In sommige gevallen is een
verwijzing van een huisarts of specialist
noodzakelijk. Ergotherapie wordt vergoed
vanuit de basis verzekering van alle
zorgverzekeraars. 10 uur ergotherapie wordt
per kalenderjaar vergoed. Op de foto staat
Maartje Bijl (links) ook. Zij heeft het afgelopen
half jaar stage gelopen bij ons. Inmiddels heeft
zij een baan in Lelystad.

Alle oudste kinderen hebben deze doos
gekregen. Wilt u meer dozen dan kunt u deze
ophalen bij Willy.
Gevulde dozen kunnen ingeleverd worden tot
half december. Vooraf activeert u online de
barcode uit de folder. Deze plakt u op de doos.
Wij verzamelen de dozen en brengen deze
naar een inleverpunt van Edukans
Kampgeld

Beste ouders van groep 8,
Tijdens de ouderavond hebben we het ook al
besproken:
De mogelijkheid om het kampgeld (80 euro) in
twee delen te betalen.
Mocht u van de mogelijkheid gebruik willen
maken, dan kunt u 40 euro vast overmaken
naar bankrekeningnummer.: NL 19 RABO 0102
0506 00 t.n.v. Basisschool Prinses Beatrix. Dit
onder vermelding van de naam, achternaam
en groep van uw kind.
Groeten, de leerkrachten van groep 8

Vul een schoenendoos voor een vriendje ver
weg
Deze week hebben de kinderen weer
schoenmaatjes meegekregen naar huis.
Hierdoor leren we de kinderen dat geven om
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Schoolreisje

Belangrijke data

18 Oktober: koffiemorgen Social media
8 November: Studiedag Beatrixschool
Leerlingen vrij!
Andere belangrijke data kunnen ook via de leerkracht of
de schoolmail worden bekend gemaakt.

Vrije dagen en vakantie 2017

Een groot avontuur stond gepland voor
dinsdag 26 september 2017. SCHOOLREIS! Het
schoolreisje zit er helaas al weer op… De
groepen 5 t/m 7 gingen op expeditie naar
Wildlands Emmen, terwijl de groepen 3 en 4
richting DinoLand Zwolle vertrokken. In
Dinoland Zwolle kun je weer even terug in de
tijd van de dinosaurussen. Je loopt tussen
soms tientallen meters lange exemplaren en
leert van alles over ze.
Voor degene die vergeten is te betalen, hierbij
nogmaals het rekeningnummer: NL19 RABO
0102 0506 00 t.n.v. Basisschool Prinses
Beatrix.
Gevonden voorwerpen

Herfstvakantie
Studiedag
Kerstvakantie
Biddag
Voorjaarsvakantie
Goede vrijdag – Pasen
Meivakantie
Hemelvaart
Pinkstermaandag
Vrije vrijdag
Zomervakantie

23-10-2017 / 27-10-2017
08-11-2017
25-12-2017 / 05-01-2018
14-02-2018
26-02-2018 / 02-03-2018
30-03-2018 / 02-04-2017
30-04-2018 / 04-05-2018
10-05-2018 / 11-05-2018
21-05-2018
15-06-2018
23-07-2018 / 31-08-2018

Nieuwsbrief nr.2 verschijnt D.V.
woensdag 8 november a.s.

Het komt regelmatig voor dat er voorwerpen
op school achterblijven. Deze kunt u vinden in
het IPC-lokaal (voormalig gymlokaal). Ook zijn
er foto’s van gemaakt, die kunt u vinden op de
FB-pagina van onze school.
Goed bruikbare spullen die niet worden
opgehaald, ruimen wij op en worden aan een
goed doel geschonken.
Het is daarom belangrijk dat u de gevonden
voorwerpen regelmatig controleert en wij
adviseren u de spullen van de kinderen zo veel
mogelijk van een naam te voorzien. Sleutels of
andere kleine
dingen die
worden
gevonden in en
rond de school,
hangen wij op
het daarvoor
bestemde bord
(ingang nr. 2).
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