Oudernieuwsbrief Prinses Beatrixschool
Nr. 3 – januari 2018

Een nieuw jaar...2018... IK ZIE JE...
De eerste maand van het nieuwe jaar zit er al
weer op. De laatste weken zijn er veel
ziekmeldingen; de griep heeft toegeslagen.
Fijn dat u trouw bent in het afmelden van
zieke kinderen. Misschien kunt u nog wat meer
gebruikmaken van de mail.
's Morgens is de telefoon soms overbelast en
op maandagmorgen hebben we onze
weekopening en vrijdagmorgen weeksluiting
van 8.15 uur tot 8.30 uur (als het niet een
beetje uitloopt...)
Ga zo door! Ik ben blij met de contacten met
ouders. U bent er... Ook collega's zijn er...
We zien dat we er samen voor staan en het
beste voor onze kinderen zoeken. We hebben
elkaar nodig. Het is goed om dat over-en-weer
te beseffen.
Als u denkt dat u (te) lastig bent, wil ik u
vragen om toch door te zetten. Zorgkinderen,
of ze nu goed mee kunnen komen of niet,
hebben onze aandacht nodig.
Steeds meer kinderen in onze tijd zijn
zogenoemde 'vergeten kinderen'. Natuurlijk
krijgen ze hun eten en drinken.
Maar krijgen ze ook wat ze nodig hebben als
het gaat om de sociaal emotionele
ontwikkeling?
Zien we ze wel? Of hebben we (bijna) geen tijd
en is een filmpje gauw geregeld. Even achter
de I-pad, de computer of mobiel.
Wie heeft er echt contact?

school hun zorgen kunnen delen. Vaders,
moeders, meesters en jufs...
Zien we onze kinderen? Kijken we hen
regelmatig in de ogen? Zien we ze echt en zien
we ook hun moeite, hun pijn...?
Op een dag voor
ambtsdragers, leidinggevenden in het
jeugdwerk, zondagsschoolwerk, ook voor
meesters en jufs op Urk werd hier ook
aandacht voor gevraagd.
IK ZIE JE... was het thema. Zie ik ze werkelijk?
Ook die kinderen die niet zo goed mee kunnen
komen, kinderen met 'bagage', kinderen met
een handicap, kinderen die soms het gevoel
hebben om over een hoge berg heen te
moeten klimmen... Weet u wat zo mooi is om
door te geven? God ziet je!
Hij zegt het Zelf in psalm 32 'MIJN OOG ZAL
OP JOU ZIJN'
Misschien helpt het ons om dat te weten.
God ziet me.
Bij Hem kan ik terecht en Hij heeft (wel) tijd en
(wel) aandacht voor mij. Ook in 2018.
We hebben thuis en op school -wij en onze
kinderen- hetzelfde nodig.
God ziet ons! Of zoals het op de rand van de
munt staat 'God zij met ons'.

Onderwijs en kwaliteit
Tevredenheidsonderzoek

Het gaat erom dat we ze zien en kennen, dat
we van hen weten, ook wat er van binnen bij
hen leeft en dat kinderen dat ook zo ervaren.
Ze kennen mij, ze zien me staan, ze weten van
me af...
Kinderen mogen er zijn en verdienen onze
aandacht. Ze moeten weten dat ze thuis en op
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De oudertevredenheidspeiling (2017) is
afgenomen en de uitslag hebben we bekeken.
Dank voor uw bijdrage!
Dergelijke enquêtes geven ons huiswerk. Soms
komen er nieuwe items boven, soms staan de
punten al in ons jaarplan en soms...
Pagina 1

Graag willen we iedereen tevreden stemmen,
maar...
Goed. Eerst het gemiddelde cijfer. U gaf ons
het rapportcijfer 7,97. Dank - u - wel.
Uit de rapportage haal ik de conclusies.
Positieve waardering zien we op de navolgden
punten;
1. Vakbekwaamheid van leerkrachten
(100% tevreden)
2. Omgang leerkracht met de leerlingen
(99% tevreden)
3. Veiligheid op het plein (99%)
4. Aandacht voor normen en waarden
(97%)
5. Speelmogelijkheden op het plein (97%)
6. Inzet en motivatie leerkracht (93%)
7. Aandacht voor godsdienst /
levensbeschouwing (92%)
8. Aandacht voor uitstapjes en excursies
(92%)
9. Duidelijkheid van de schoolregels
(91%)
10. Sfeer in de klas (91%)
Minder positief en tevens onze aandacht- en
verbeterpunten;
1. Veiligheid op weg naar school (40%
van de geënquêteerde) - Zoals u weet
zijn we hierover al langer in gesprek
met ouders, gemeente, provincie en
politie. We willen als school ons
'veiligheidslabel' hebben. Voor wat
betreft het onderwijs en de
ouderbetrokkenheid is dat geen
probleem, maar er zijn nog wel
aandachtspunten. Het
eenrichtingsverkeer op De Lier en de
parkeergelegenheid achter de school
geeft al wel wat lucht. Juist vorige
week hebben we nog om de tafel
gezeten met de medewerker van de
gemeente i.z. de verkeersveiligheid
Nagel, de oversteekplaats Nagel, de
rotonde bij het Urkerhard, het
parkeren op de Lier (vooral bij minder
mooi weer) enz.
2. Rust en orde op school (13%) - Met
ouders en collega's bemerken we
meer rust en orde dan voorheen. Toch
kan het nog beter. Daar moeten we
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met elkaar voor gaan. De regels,
afspraken zijn er wel, maar het moet
ook worden uitgevoerd. Daar zijn we
dan zelf bij... Blijvende aandacht!
3. Begeleiding leerlingen met problemen
(11%)
4. Informatievoorziening over school
(11%)
5. Informatievoorziening over het kind
(11%)
De losse opmerkingen / vragen hebben we
gelezen. En ook daar wordt aandacht aan
besteed.
Mochten er dingen zijn die u graag nog met
ons wilt bespreken, kom dan vooral langs! Blijf
er niet meelopen.
Bovendien hebben we graag dat u de minder
goede dingen met ons bespreekt en de goede
dingen 'op de straat' brengt.
Met de leerlingenraad bespreek ik de
resultaten van 'hun' enquête.

Kids at Work

Hallo allemaal wij zijn de projectleiders van
een rekenwebsite maar wat doen wij eigenlijk
allemaal? Ons project heet Kids at Work want
deze website wordt door en met kinderen
gemaakt. Op deze website kan je leuke reken
mini games vinden, filmpjes met uitleg en
andere leuke dingen voor het rekenen want
saai 443+256 uitrekenen is helemaal niet leuk.
Deze website is echt bedoeld om kinderen leuk
te laten rekenen en dan kan ieder op zijn eigen
niveau rekenen.
Geert Koffeman, Albert Blom, Jurian van den
Berg, Helena Woort, meester Henri Romkes, juf
Jorien Engen
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Koffiemorgen… Overgang groep 2 / 3
De overgang tussen groep 2 en groep 3 is niet
altijd vanzelfsprekend. Vooral kinderen die
geboren zijn tussen juli en december en in
groep 3, 6 jaar worden, zijn vaak een bron van
vragen voor ouders en leerkrachten. Wat is
beter? Een jaartje extra kleuteren? Juist niet?
Over dit onderwerp heeft een leer- werkgroep
van de Prinses Beatrixschool nagedacht. We
hebben onderzocht wat de literatuur,
onderzoek op andere scholen, de wetgever en
wat de inspecteur over dit onderwerp zegt?

juiste keuzes te maken. Zo krijgen ze weer
perspectief in hun leven.

De leerlingen van de bovenbouw krijgen nog
een presentatie te zien. Zien aan wie we
geven…

We hebben daarop een beleidsstuk
geschreven met daarin een stappenplan waar
we dit jaar en volgend jaar mee gaan werken
om deze keuze op een zorgvuldige manier te
doen. De overgang tussen groep 1 en 2 hoort
ook bij dit beleid.

Trek aan de bel voor het recht op onderwijs

Eén van de speerpunten is vroegtijdig samen
met u als ouders te kijken en signaleren of er
wel of niet sprake zou kunnen zijn van een
extra jaar kleuterbouw.

Op woensdag 21 maart 2018 is onze jaarlijkse
actie 'Wij trekken aan de bel'. Op die dag
maken basisschoolleerlingen één minuut lang
samen kabaal op het schoolplein met onder
meer toeters en trommels. Zo vragen zij
aandacht voor het recht op onderwijs van
leeftijdgenootjes met een handicap in
ontwikkelingslanden die niet naar school
kunnen. Als de actiedag dichterbij komt, hoort
u uiteraard nog van ons.

We willen u van harte
uitnodigen om met ons
mee te praten en tevens
kunt u uw vragen
stellen. U bent welkom
op 7 maart van half 10
tot half 11.
Zendingsdoelen / Acties
Zendingsgeld
Aan het eind van het jaar is er € 750,- euro
overgemaakt naar de familie Weerstand. Zij
gaan jaarlijks naar Oekraïne om daar onder
andere kinderbijbels te brengen. Binnenkort
hopen ze op onze school over hun werk te
vertellen. Ondertussen kunnen wij natuurlijk
wel de kinderen wijzen op het belang van hun
werk en het doel van ons zendingsgeld.

Schoenmaatjes Edukans
Jullie schoenendozen leggen een hele reis af
voor ze bij de Schoenmaatjes aankomen.
Per vrachtwagen of zelfs per schip. Michel
Stolk, de baas van de vrachtwagenchauffeurs
vertelt: “De chauffeurs komen voor allerlei
avonturen te staan: een lekke band, slecht
weer of héél lang wachten bij de douane. Maar
het is elk jaar weer geweldig om te zien hoe
blij de kinderen zijn als de schoenendozen
aankomen!”

In januari/februari gaat het zendingsgeld naar
de Stichting Ontmoeting. Vastgelopen mensen
worden door Ontmoeting ondersteund om
hun leven weer op orde te krijgen. Vrijwilligers
leren hen om weer op eigen benen te staan,
relaties aan te gaan en te onderhouden en de
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Na de meivakantie hoopt Corina weer terug te
komen en mag ik gaan genieten van mijn
verlof.

In het zonnetje

Vanuit de MR
In de notulen van de M.R.-vergadering van 13
december 2017 j.l. zijn onder andere de
volgende punten besproken: personeelszaken,
opmerkingen vanuit de G.M.R, verbouwing
verkiezing nieuw ouder lid M.R, stakingsuren.
De vergadering werd afgesloten met de
rondvraag.
Enkele leerlingen zetten wij vandaag in het
zonnetje. Deze meiden zijn nieuwjaarsdag
actief bezig geweest door vrijwillig het
schoolplein aan te vegen. Anne Gees Kuyt,
Fenna Gnodde, Kayleigh Stoutjesdijk en
Christien Batterink Bedankt!

De MR vergadert op:
Woensdag 7 februari 2018
Woensdag 14 maart 2018
Woensdag 18 april 2018
Woensdag 23 mei 2018
Woensdag 27 juni 2018
Tussen Schools Overblijven

Even voorstellen
Op 9 januari is Corina
Meun bevallen van een
prachtige dochter Lydia. Ze
mag nog een tijd genieten
van haar verlof. In de
tussentijd ben ik voor haar
in de plek. Sommigen van
jullie hebben mij al wel zien
lopen, maar ik zal me even
voorstellen.
Ik ben Dianne Visscher en
ben 24 jaar. Ik ben 1
september getrouwd met
Jan-Steven. En ondertussen
in verwachting van ons
eerste kindje. Die mogen
we eind mei verwachten.
Je kunt me vooral vinden in
groep 4c/5c.
Ik heb het hier
ontzettend naar mijn zin en
voel me al helemaal thuis. Wie weet komen
we elkaar nog wel een keertje tegen.
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De TSO wordt steeds meer
bezocht en daardoor worden
de groepen steeds groter.
Daarom zijn wij dringend op
zoek naar overblijfouders die
samen met onze leerlingen
tussen de middag een
boterham wil eten. De tijden zijn van 12:15 tot
13:30 uur. U ontvangt hiervoor een
vrijwilligersvergoeding. Wie o wie wil ons
helpen? Voor meer informatie kunt u
vrijblijvend contact opnemen met Willy Wakker
door te mailen naar willybrands@rehoboth.nu
of te bellen naar school.
Belangrijke data

21 februari 2018: Lescircuit Kunst en Cultuur
22 februari 2018: Rapporten mee!
5 t/m 9 maart 2018: rapportgespreksmoment
7 maart 2018: oudermorgen overgang 2/3
Andere belangrijke data kunnen ook via Klasbord of de
schoolmail worden bekend gemaakt.
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Vrije dagen en vakantie 2017
Biddag
Voorjaarsvakantie
Goede vrijdag – Pasen
Meivakantie
Hemelvaart
Pinkstermaandag
Vrije vrijdag
Zomervakantie

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.4 verschijnt D.V.
woensdag 28 maart a.s.
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