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Hij komt!

Vorig weekend was er veel om van te
genieten: Nederland won namelijk van
Frankrijk en Sinterklaas kwam weer in het
land. Beide gebeurtenissen zijn
best bijzonder te noemen, immers zowel
voetbal als Sint hebben een lange historie
in Nederland en zijn onderdeel van onze
cultuur. De inkomst van Sint heb ik niet
bijgewoond (onze kinderen hebben allang
de leeftijd daar niet meer voor), maar
naar de interland heb ik wel gekeken (en
ik heb genoten van het goede voetbal en
van de winst van 'onze mannen').
Beide feesten wezen mij (onbedoeld)
ook op de bijbel. Afgelopen vrijdag zong de
aanhang van Nederland namelijk massaal
'Het is stil aan de overkant'. Ik hoorde
echter 'Breng dank aan de Eeuwige'. De
supporters warden het zich ongetwijfeld
niet bewust, maar hun lied was op de
melodie van een lofzang. Het is apart om
naar een vol stadion te kijken en je dan
voor te stellen hoe het zou zijn als al die
mensen God eer zouden bewijzen.
De andere 'ervaring' had ik tijdens een
mijmering over het sinterklaasfeest. De
kinderen zingen deze dagen, zo bedacht ik
mij, het lied 'Hij komt, hij komt,...' Ook dit
lied verwijst onbedoeld naar de bijbel en
zondag 2 december staan we met de start
van advent er ook bij stil. In de
weekopening van afgelopen maandag ging
het warempel ook over de (weder-)komst;
Henri las namelijk uit Openbaring 22. En
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daar staat in vers 20: 'Hij Die van deze
dingen getuigt, zegt: Ja, Ik kom spoedig.'
Moge ons gebed daarom ook in deze
gezellige periode (of voor sommige door
omstandigheden wellicht moeilijke of
confronterende periode) zijn: 'Ja, kom,
Heere Jezus!'
'De genade van onze Heere Jezus Christus
zij met u allen. Amen.'
Na drie weken…
Inmiddels ben ik nu drie weken werkzaam
op de Prinses Beatrixschool als (interim-)
directeur. Ik heb al heel wat klassen
bezocht en gesprekken gevoerd met
teamleden en met kinderen en
langzamerhand begin ik steeds meer 'mijn
draai' te vinden. En dat kan ook bijna niet
anders: de school/het team/u als ouders
ervaar ik als vriendelijk en in elke groep
word ik welkom geheten. Ook de komende
weken zal ik regelmatig in de groepen
komen en buiten mijn gezicht laten zien.
Spreekt u mij gerust aan.
Data wanneer ik de komende weken
aanwezig zal zijn:
- woensdag 5 december
- vrijdag 7 december
- maandag 11 december
- vrijdag 14 december
- maandag 17 december
- donderdag 20 december
Uitgeslapen
Het komt nog wel eens voor dat kinderen in
de klas een vermoeide indruk maken. Ze
zien wit, geeuwen en hebben een slechte
concentratie.
Dat komt het leren niet ten goede.
Kinderen hebben meer slaap nodig dan
volwassenen; het groeien/groter worden
kost het lichaam namelijk veel energie.
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Gemiddeld heeft een kind tussen de 10 en
12 uur slaap nodig. 's Avonds zal een kind
wellicht zeggen niet moe te zijn, maar dan
heeft het lichaam wel degelijk rust nodig.
Doe uw kind daarom op tijd naar bed.

uw kind gemeld bij de leerplichtambtenaar.
De leerplichtambtenaar zal met u in
gesprek gaan en een sanctie bepalen. De
sanctie kan variëren van een officiële
waarschuwing tot een proces-verbaal.

Luxeverzuim

Oudermorgen

Het aantal signalen van luxeverzuim op
Urker scholen stijgt. Om hier iets aan te
doen, hebben de scholen nauw contact met
de leerplichtambtenaar. Ook willen we u als
ouders informeren over wanneer er sprake
is van luxeverzuim en hoe we dat als
scholen en gemeente tegengaan.

Op woensdag 7 november was er een
koffiemorgen voor de ouders met kleuters
in de groepen 1 en 2. Deze koffieochtend
was bedoeld om informatie te geven over
het beleid dat de Prinses Beatrixschool
voert bij het doorstromen van kleuters naar
de volgende groepen. Niet alle kleuters zijn
namelijk al toe aan groep 3. Vooral
leerlingen die geboren zijn in de maanden
juni tot en met december (vroege
leerlingen) worden extra goed in de gaten
gehouden om te voorkomen dat deze
leerlingen later vastlopen in het onderwijs.
Een jaar extra kleuteren
(kleuterbouwverlenging) is dan een wijze
oplossing zodat uw kind uiteindelijk met
een stevige basis in het voortgezet
onderwijs kan beginnen. In samenspraak
met ouders wordt deze beslissing uiterlijk
in mei/ juni genomen. Mocht het uw kind
betreffen dan zal de leerkracht dit in
november of februari aangeven. Mocht u
hierover nog vragen hebben dan kunt u
deze aan de leerkracht van uw kind stellen.

Wat is luxeverzuim?
Er is sprake van luxeverzuim als een leerling
zonder toestemming van de directie of de
leerplichtambtenaar afwezig is. De directie
van de school kan voor verzuim
toestemming geven als het gaat om
maximaal 10 schooldagen. Gaat het om een
langere periode, dan beslist de
leerplichtambtenaar. Bij het beslissen over
verlof, moet altijd rekening worden
gehouden met de Leerlichtwet. De directie
en de leerplichtambtenaar mogen niet
afwijken van de voorwaarden die hierin
staan benoemd.
Wanneer krijgt mijn kind verlof?
Er zijn bepaalde gevallen waarin het kind
volgens de Leerplichtwet wél verlof kan
krijgen, zoals bij verhuizingen,
huwelijksjubilea (12½ , 25, 40, 50, 60 jaar),
huwelijken, ernstige ziekte of overlijden in
de familie. Er zitten wel voorwaarden
verbonden aan dit verlof, die u kunt
navragen bij de directie of de
leerplichtambtenaar.
Gevolgen luxeverzuim
Als er geen toestemming is gegeven voor
het verzuim, dan wordt de afwezigheid van
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Ouderportaal
Binnenkort ontvangt u een inlogcode om in te
loggen op het ouderportaal van Parnasyss. In
dit ouderportaal kunt u de zakelijke gegevens
zoals rekeningen ouderbijdrage en
absentieregistratie van uw kind(eren) inzien. U
kunt ook de ontwikkeling van uw
kind(eren) volgen doordat u
de toetsresultaten zijn na te lezen. Ook de
gesprekken die u met de leerkracht heeft
gevoerd, kunt u nalezen. De door u te
ontvangen inlogcode is uniek en alleen aan u
gestuurd. School heeft deze code niet. U
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bent zelf verantwoordelijk voor het bewaren
van deze gegevens en het zorgen voor de
privacy. In de toekomst kunt u via ouderportaal
ook de uitnodigingen voor gesprekken
ontvangen. Tegen die tijd ontvangt u daarvoor
instructies. Mocht u vragen hebben of
problemen met het inloggen, wilt u dat dan
doorgeven aan de leerkracht van uw kind?

Vanuit de MR
Het schooljaar is alweer een mooie poos op
weg. Ook het werk van de MR is in volle
gang.
Als MR worden we betrokken bij het zoeken
naar een nieuwe directeur en denken we
mee over allerlei lopende zaken.
De laatste keer dat we hebben
vergaderdwas 31 oktober. We hebben het
gehad overpassend onderwijs en cluster 3
op de Beatrixschool. Ook zijn de
schoolopbrengsten onder de loep genomen
en hebben we nagedacht over wat dit voor
de toekomst betekent.
Onderwijs is volop in ontwikkeling en de
verwachtingen zijn hoog van de mensen die
onderwijs mogelijk maken.
We hebben naar elkaar uitgesproken dat de
plannen die uitgestippeld zijn goed
doorgevoerd moeten worden en dat de
school een plek moet zijn waar ieder zich
naar eigen talent kan ontwikkelen.
We proberen een kritische maar een
opbouwende blik te hebben. Ook hebben we
de ambitie om de rol van de MR wat steviger
neer te zetten.
Vanaf januari willen wij los van de school
nieuwsbrief u op de hoogte houden over het
werk dat we doen, u zult te zijner tijd
merken op welke wijze.

Even voorstellen…
Mijn naam is Marthilde Vader, ik ben 18 jaar
en ik kom uit Emmeloord.
Deze 10 weken loop ik rond op de Prinses
Beatrixschool omdat ik stage loop voor mijn
opleiding als directiesecretaresse. Ik volg
deze opleiding op het Hoornbeeck in
kampen. In mijn stageperiode hoop ik veel te
leren over de werkzaamheden binnen deze
school. Ik heb erg veel zin om aan mijn stage
te beginnen, en ik hoop op een gezellige
stage tijd.

Cd-actie
Inmiddels is de verkoop van de cd, die
gemaakt is als afscheidscadeau voor meester
Jansen, in volle gang. De groepen 3 t/m 8
hebben de taak gekregen om zoveel
mogelijk cd's te verkopen. De groep die de
meeste cd's hebben verkocht ontvangt als
waardering zwemkaartjes voor de hele klas.
Ook is er een prijs te winnen voor de leerling
die de meeste cd's heeft verkocht. De cd's
zijn ook te bestellen via
marthildevader@rehoboth.nu. Een cd kost €
10,-. De opbrengst van de verkoop van de cd
is bestemd voor Kimon, een Stichting - waar
meester Jansen voorzitter van is - die zich
wereldwijd richt op evangelisatiewerk onder
kinderen. Telkens mogen veldwerkers laten
horen wat de Heere Jezus heeft gezegd: ‘Laat
de kinderen tot Mij komen’. ‘Deze boodschap
moet worden gehoord’, aldus Jansen, ‘op de
Beatrixschool op Urk en waar ook ter wereld.
Hij immers wil Redder zijn, ook van kinderen’.

Mocht u vragen of suggesties hebben voor
de MR staan wij hier natuurlijk open voor.
Mail dan naar: mrbeatrix@rehoboth.nu
Onze volgende vergadering is 12 december
2018
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Kerstviering kleuters
De kleuters van de Prinses Beatrixschool
heten jullie van harte welkom op het
kerstfeest. De kerstviering is op
woensdag 19 december in kerkgebouw
'De Ark' en begint om 17:00 uur. Ouders,
opa's en oma's zijn hiervoor van harte
uitgenodigd.

Belangrijke data
19 december
9 januari
7 februari
11-15 februari

Kerstviering kleuters
Luizencontrole
1e rapport mee
10- minutengesprekken

Andere belangrijke data kunnen ook via Klasbord of de
schoolmail worden bekend gemaakt.
Vrije dagen en vakantie cursusjaar 2018/2019

Kerstvakantie

24-12-2018 / 04-01-2019

Biddag (woensdag)

13-02-2019

Voorjaarsvakantie

18-02-2019 / 22-02-2019

Goede Vrijdag/Pasen

19-04-2019 / 22-04-2019

Meivakantie

29-04-2019 / 03-05-2019

Hemelvaart (do + vr)

30-05-2019 / 31-05-2019

Pinksteren (+ extra dagen) 10-06-2019 / 12-06-2019
Zomervakantie
15-07-2019 / 23-08-2019

Nieuwsbrief nr.3 verschijnt
D.V. 9 januari a.s.

Oudernieuwsbrief Prinses Beatrixschool.

Pagina 4

