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(misschien) beter had gekund... U moet vragen
hoe het ging en wat ze leuk vonden, wat ze
geleerd hebben... Wilt u zich daar op richten.
Het zorgt ervoor dat onze kinderen zich
gewaardeerd weten. Aanbevolen!

Tussen Pasen en…
Ja, daar hebben we het met onze kinderen over
gehad. We hebben er ook samen van
gezongen. Heerlijk zo’n samenzangmoment
met alle kinderen in de gemeenschapsruimte
van de school.
Samen zingen zorgt voor verbinding. Zingend
hebben we elkaar voorgehouden dat Hij is
opgestaan... Ja, we weten dat discipel Thomas
het niet kon geloven. Hij wil eerst zien. Thomas
was als een stuk hout op de golven. Op en neer
en heen en weer. Soms lijkt het alsof het stuk
hout onder water verdwijnt, maar dat gaat niet
gebeuren. Het stuk hout komt boven en drijft
op het water. Zo ging het met Thomas ook.
Niet geloven. Twijfelen.
Maar... geweldig dat de Heere Jezus hem
opzoekt en hem Zijn littekens laat zien... Toen
kwam de belijdenis uit zijn mond en uit zijn
hart: ‘MIJN HEERE EN MIJN GOD’. We leven nu
tussen Pasen en... Kijken we ook verder? Kijken
we uit naar Zijn wederkomst?
Toetsen en testen
Rapporten en cijfers. Presteren, blokken en
leren... Pfff. We zuchten. Waar gaat het om in
het leven? Gaat het werkelijk om hoger en
beter, meer en rijker? Ik denk het niet. We
willen dat onze kinderen leren en presteren op
het voor hen haalbare niveau. We willen dat
ons onderwijs hen verder helpt en laat groeien.
We willen dat ze hun talenten inzetten. We
moeten hen niet over-vragen. We eisen niet
wat ze niet kunnen. We gaan niet met een rode
pen door hun schrift om te laten zien wat ze
fout doen. We willen ze laten zien wat ze goed
doen. Onderwijs op maat vraagt van ons als
leerkrachten dat we aansluiten op hun kunnen
en kennen. Doet u dat vooral ook. Als het
rapport thuiskomt, begint u niet met wat
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Personeel
Zieke collega’s langdurig ziek of kortdurend.
Thuis omdat je ziek bent of omdat er zorgen
zijn. Thuis omdat je een baby verwacht of
omdat de baby er is en je als moeder nog een
tijdje van de baby wilt genieten. Zo zijn er van
tijd tot tijd collega’s afwezig. Soms ook in
verband met studie of nascholing. Het is altijd
wat... We proberen het voor onze kinderen
natuurlijk wel te beperken. Bij vervanging
zoeken we ook naar een voor de kinderen
bekend gezicht. Meestal lukt het. Het is
overigens voor onze administratief
ondersteuner wel een hele klus om het telkens
weer geregeld te krijgen. Dankbaar zijn we als
we invallers hebben die ons bijstaan.
Ouders die zich inzetten
Ja, die zijn er! Ik denk aan luizenmoeders,
moeders die een actie organiseren (soms is er
wat extra geld nodig), moeders in de
activiteitencommissie, een moeder die een jaar
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lang oud-papier ophaalde (dat heeft ons mooie
bedragen opgeleverd), moeders die met ons
nadenken over ouderbetrokkenheid, vaders en
moeders die helpen bij activiteiten en excursies
enz. enz. Bedankt allemaal. Ik had er toen ik
achter mijn computer zat zomaar even
behoefte aan om het te benoemen. Tijdens de
koningsspelen zag ik er ook heel veel... Ik
geniet dan van uw betrokkenheid en activiteit.
U maakt door uw inzet heel veel dingen
mogelijk.
Zorgroute
Binnen onze school staat de zorgroute op
papier. Daar gaan we voor... Is er een zorg
gesignaleerd door ouders en/of leerkrachten,
dan gaan we aan de slag. De Intern Begeleiders
(juf Carola Beswerda voor de bovenbouw en
de integratiegroepen en juf Heidi Post voor de
onderbouw) worden ingeschakeld en samen
met de leerkracht en ouders worden wegen
gezocht om te helpen. Vaak kunnen we het
zelf, intern in de groep of indien gewenst
buiten de groep, maar het kan ook zijn dat we
externe hulp nodig hebben. Daar gaan we dan
ook samen naar op zoek. Altijd in overleg met
u. Na een periode gaan we kijken of de aanpak
helpt en de leerling groeit. Is dat niet het geval,
dan gaan we een nieuw plan maken. Zo werkt
dat... Meer weten? Vraag het onze Intern
Begeleiders.
Formatie
We hebben ons plaatje voor het komende jaar
bijna rond. We weten hoeveel kinderen,
hoeveel groepen (16, we groeien een groep) en
hoeveel integratiegroepen (6, ook een kleine
groei). We hebben de vacature in verband met
de uitbreiding vervuld, juf Ingrid Kramer komt
ons team versterken. Ook zijn we bijna op
sterkte als het gaat om de
onderwijsassistentie. Het verdelen van de
leerkrachten is bijna op orde en dan komt de
verdeling van de kinderen. Ook een hele
puzzel.
Onderwijs
Het onderwijs blijft in beweging. We hebben
ons dit cursusjaar (binnen twee projectteams
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onder leiding van meester Henri Romkes en juf
Jorien van Engen) georiënteerd op het
rekenonderwijs volgens ‘de’ leerlijnen. Het
betekent dat we niet het rekenboek slaafs
volgen, maar dat we bewust aan de slag gaan
met wat de kinderen op rekengebied moeten
weten (onder de knie moeten hebben) voor ze
verder kunnen. Een voorbeeldje; kinderen die
de tafels niet kennen, moet je geen
keersommen laten maken. Eenvoudig toch?
Het rekenonderwijs gaat stap voor stap... De
leerlijn vraagt om de kinderen bij de hand te
nemen en pas aan de volgende stap te
beginnen als ze de vorige onder de knie
hebben. Geen decimale breuken uit gaan
leggen als ze de ‘gewone’ breuken niet
snappen... Met ons groepsdoorbrekend
rekenen hebben we dit jaar al een behoorlijke
stap gezet. Het automatiseren (vroeger zouden
ze zeggen ‘het stampwerk’) komt nu in iedere
rekenles terug. Mooie ontwikkelingen...
Mediawijs
Hoe wijs zijn we? Wat zien onze kinderen? Wat
horen ze? Tijdens de koffiemorgen eerder dit
jaar hebben we gesproken over media en hoe
we daar als school en thuis mee om moeten
gaan. Er is veel pulp, rommel... Onze kinderen
worden volgegoten. Hoe beperken we dat?
Hoeveel uur laat u en laten wij ze achter de
computer zitten? Zijn er nog momenten van
oog-contact? U weet de gevaren! Laten we
keuzes maken. Op school hebben we onlangs
‘ons filter’ nog weer wat aangescherpt. Niet
alles wat kan, is ook goed. Ook het pesten
middels de mobiel of app... Stop ermee!
Schoolarts...Schoolverpleegkundige...
Voorlichting tandarts…
Gezondheidszorg in de school. Gezond eten,
gezond gebit, gezond bewegen... Ja, daar gaat
het om. Spelen we, bewegen we... Ik las dat het
gebit van onze kinderen er beter uit is gaan
zien. Gefeliciteerd. Zeker wat meer gepoetst?
Prima. Volhouden. Over fruit-eten op school
hebben we een afspraak gemaakt. Onze
schoolverpleegkundige heeft het genoteerd...
Ze hoorde kinderen en ouders vertellen dat je
maar twee keer per week op school fruit mag
eten. Oei. Dat is een groot misverstand.
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We willen het liefst iedere dag fruit zien... Van
harte aanbevolen!
Privacy
Vanaf 25 mei zijn er nieuwe privacy-regels.
Goed om de privacy van mensen zo goed
mogelijk te waarborgen. Ook van onze
kinderen! Binnen onze schoolvereniging zijn er
- zoals overal - afspraken gemaakt en die zullen
we met u gaan delen. Het gaat erom dat we
wijs met de media omgaan. Ik denk aan
WhatsApp, mail en facebook, de website etc.
Laat ik beginnen met het maken van foto's.
Ouders, kinderen en leerkrachten mogen geen
foto's maken van kinderen als erdoor ouders of
verzorgers geen toestemming voor gegeven is.
Dus als u op het plein een foto maakt (zoals bij
de koningsspelen), maakt u een foto van uw
eigen kind en niet van andere kinderen. Verder
nog dit... WhatsApp is geen
communicatiemiddel binnen onze school. Dus
geen App van ouders naar leerkrachten en
andersom. Wij communiceren het liefst van
face to face en anders middels de telefoon,
mail of Klasbord. Bij het gebruik van media is
het zaak dat we respect hebben voor elkaar. De
juiste toon en woorden. Direct na de vakantie
vergaderen we over het onderwerp 'privacy' en
vervolgens zullen we u en onze kinderen verder
informeren.
Vanuit de schoolvereniging…
Geachte ouders/verzorgers van de leerlingen
van onze schoolvereniging Rehoboth,
Via deze nieuwsbrief wil ik u van een aantal
zaken op de hoogte stellen.
Allereerst wil ik mij even kort aan u voorstellen.
Mijn naam is Wilma Dorleijn-van Dijken. U hebt
mogelijk mijn naam reeds gelezen op de
website van de vereniging. Sinds 1 december
2017 ben ik bij Rehoboth werkzaam in de
functie van algemeen directeur (ad interim). Dit
om tijdelijk de vacature in te vullen, die is
ontstaan door het vertrek van de heer Wilfred

Oudernieuwsbrief Prinses Beatrixschool.

de Vries (één van de twee algemeen
directeuren) Totdat er een nieuwe algemeen
directeur is aangesteld mag ik samen met de
heer Eldert Schouten de vereniging leiden. En
wat voor vereniging: een vereniging met zeven
mooie scholen, op deze scholen enthousiaste
leerkrachten/medewerkers en ouders, die zich
op verschillende manieren met veel plezier
inzetten. En natuurlijk ook fantastische
leerlingen, uw kinderen! Ook het
bestuurskantoor is een prima werkplek met
fijne medewerkers. Zij en de leden van het
toezichthoudend bestuur zijn erg betrokken en
doen professioneel hun werk! Kortom, het is
hier heerlijk om te werken. Ik rijd iedere dag
met veel plezier naar Urk.
Voor de definitieve invulling van de vacature
algemeen directeur heeft het toezichthoudend
bestuur een advertentie geplaatst en is met
behulp van een extern bureau de
sollicitatieprocedure gestart. In de
sollicitatiecommissie zaten diverse geledingen
van onze vereniging: ouder- en
personeelsgeleding GMR, directeuren,
medewerkers van het bestuursbureau en
natuurlijk leden van het toezichthoudend
bestuur. De commissie heeft voortvarend
gewerkt en dat heeft als resultaat gehad, dat er
met ingang van 1 juli a.s. een nieuwe algemeen
directeur is benoemd. Het is de heer J. (Johan)
de Jong uit Hierden. De heer De Jong is sinds
2008 werkzaam als senior
onderwijsadviseur/accountmanager bij
Centraal Nederland, een
onderwijsadviesbureau. Daarvoor was hij
werkzaam als respectievelijk groepsleerkracht,
intern begeleider en vervolgens als directeur
van verschillende basisscholen. Ook was hij
(extern) vertrouwenspersoon van diverse
verenigingen. Kortom: iemand met veel
ervaring in het basisonderwijs! De heer De Jong
is getrouwd, heeft drie kinderen en is lid van de
PKN. Het is wellicht ook wel leuk te weten, dat
hij dirigent is van een gospelkoor alsmede
dirigent van een jeugdharmonie.
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Wij feliciteren de heer
De Jong van harte met
deze nieuwe baan en
wensen hem veel
wijsheid en bovenal
Gods zegen op zijn
werk hier op Urk.

Cultuurschool

En dan nog aandacht voor het volgende. Op 1
augustus a.s. zal de heer Eldert Schouten op
eigen verzoek zijn functie als algemeen
directeur neerleggen. Hij zal vanaf die datum
als staffunctionaris personeel zijn huidige
werkzaamheden gewoon voortzetten. Hier zijn
wij natuurlijk erg blij mee! Zelf blijf ik tot 1
augustus a.s. Er is dan nog een maand van
overdracht naar de heer J. de Jong.
De vereniging Rehoboth zal vanaf die datum
worden geleid door één algemeen directeur
met daarboven een toezichthoudend bestuur.
Met vriendelijke groet,
Wilma Dorleijn-van Dijken
algemeen directeur a.i.
Even voorstellen…
Jullie hebben vast
de afgelopen tijd
wel mailtjes voorbij
zien komen van
‘Emma Snoek’. Nou
dat ben ik dus. Ik
ben Emma Snoek,
16 jaar en woon op
Urk. Ik doe de
opleiding
directiesecretaresse
(niveau 4) op het Hoornbeeck College en heb
hier op de Prinses Beatrixschool 10 weken
mijn stage mogen doen. Ik heb hier een hele
leuke tijd gehad. De tijd is voorbij gevlogen
met al deze leuke collega’s op deze leuke
school. Ik werkte veel samen met Willy
Wakker die mij heel veel geleerd heeft.
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Het was dinsdag 10 april en we gingen met de
klas naar een schapenstal en toen begon de
pret. De boer had een ooi die zwanger was en
sommige kinderen mochten voor het hek staan,
dus deed ik het ook maar. Toen vroeg de boer:
wie wil me helpen? Ik zei dat ik wilde helpen om
een lammetje uit de moeder te trekken. Ik deed
mijn vest uit en stroopte me mouwen op en
stopte mijn hand in het gat van het schaap.
Sommige kinderen vonden het maar vies, maar
ik zei: het is de natuur. Maar ik voelde alleen
een achterpootje. Boer Dirk zei: we probeer het
later nog eens. Toen gingen we naar een
andere ooi die zwanger was. Boer Dirk trok aan
een pootje van een lammetje naar buiten (niet
helemaal) en toen trok ik aan het pootje naar
beneden, en toen kwam het lammetje eruit. Ik
deed hetzelfde bij het andere lammetje en toen
kwam hij er ook uit. Geschreven door: Riekelt
Korf
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Thematisch werken

Koningsspelen

Donderdag 29 maart is de Berengroep naar
Pier 16 geweest. We mochten in de keuken
kijken en oefenen met hoe je klanten in het
restaurant hoort te bedienen.

Wat hebben we genoten! Op de foto de
leerlingen die hebben gewonnen bij de
zeskamp. Gefeliciteerd. We zijn trots op jullie.
Jullie zijn een sportief stel. Geen gezeur en
geen gemopper, maar gewoon doorbikkelen.
Overigens heb ik overal veel
enthousiasme gezien.
Sportiviteit ten top.
We willen iedereen bedanken
die deze dag tot een geslaagde
dag hebben gemaakt. Plezier
voor iedereen! Tevens willen
wij diegene bedanken die ons,
tijdens en na deze
vermoeiende dag, trakteerde
op een heerlijk ijsje. Sponsor
BEDANKT!

Op 18 april ging klas 4-5a naar het Koningshof
op de fiets. Alleen onze klas mocht naar het
koningshof. We kregen ranja en een lolly-pup
en toen kregen we uitleg. We moesten een
schort en haarnetje om. En moesten onze
handen wassen om hapjes te maken. Toen
gingen we smaken proeven. De smaken waren
bitter, zoet, zuur en zout. Toen gingen we een
fruit spies maken. En we maakten ook een
slaatje. En de hapjes waren kaas /druif en nog
augurk gerold in ham.
En het laatste was een wrap. En dat deden we
in een doosje. En we kregen een diploma en we
mochten spelen in de speelhal. En we kregen
ook een slushpuppy. En we gingen op de fiets
naar huis. We mochten het thuis opeten. Het
was een dag om nooit meer te vergeten! Geschreven door Famke, Kayleigh en Cornelis -

Schoolreisje / Kamp
Het lijkt misschien nog ver weg maar voordat
we het weten is het al zo ver en gaan we
lekker weer op schoolreisje. De bestemmingen
zijn besproken maar houden we nog even
geheim 😉. De datum kunnen jullie al wel vast
op de kalender zetten: vrijdag 28 september.
De donderdagmiddag ervoor 27 september
zullen de kinderen dan ter compensatie vrij
zijn! De kosten voor het schoolreisje zijn 25
euro. Dit kan alvast worden overgemaakt op
onderstaand banknummer.
Ook het kampgeld (€ 80,-) kan overgemaakt
worden naar NL19RABO 01020.50.600 t.n.v.
Prinses Beatrixschool o.v.v. de naam en groep
van uw kind. Voor het kampgeld is er de
mogelijkheid om het bedrag in 2x te betalen.

Oudernieuwsbrief Prinses Beatrixschool.

Pagina 5

Avondvierdaagse
De eerste (volledige) week van juni is het weer
tijd voor de Avond4daagse! Vier avonden lang
wandelen, liedjes zingen en plezier maken
samen met je vrienden uit de klas. Natuurlijk
doet de Beatrixschool dit jaar ook weer mee!
Loopt u/jij ook mee?
Tussen Schools Overblijven
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 willen 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.
Graag uw aandacht voor de vrije dagen in de
komende maanden: zie hiervoor bij “Belangrijke
data”. Tevens hieronder vermeld de
schoolvakanties voor het cursusjaar 2016-2017.
Belangrijke data
7 mei
9 mei
14 mei
16 mei
23 mei

Voorlichting Waypoint (groep 8b)
Ontruimingsoefening
Voorlichting Waypoint (groep 8a)
Verkeersexamen praktijk
Sportdag groep 8

Andere belangrijke data kunnen ook via Klasbord of de
schoolmail worden bekend gemaakt.

Vrije dagen en vakantie 2018
Hemelvaart
Pinkstermaandag
Vrije vrijdag
Zomervakantie

10-05-2018 / 11-05-2018
21-05-2018
15-06-2018
23-07-2018 / 31-08-2018

Nieuwsbrief nr.6 verschijnt D.V.
woensdag 30 mei a.s.
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