Oudernieuwsbrief Prinses Beatrixschool
Nr. 1 – augustus 2020

Dat blijft altijd een gevoelig punt in ons hart, daarom
vinden wij het ondersteunen en helpen van collega's
en ouders ook echt een droombaan.
We hopen op een mooie samenwerking!
Vriendelijke groeten,
Ingrid en Mariëlle

E
TALENTEN
Ieder van ons, groot of klein heeft een ons door God
geschonken talent. Gek genoeg herkennen we die
soms zelf niet. “Ik ben niks bijzonders”, zeggen we
dan. Maar een ander wijst er ons soms op dat we iets
zo gemakkelijk kunnen: “Jij doet dat maar zo even of
zoals jij dat doet, ik zou het niet kunnen”. Het is vaak
juist dat wat zo makkelijk doen, dat ons kan wijzen op
ons talent. En elk talent heeft een doel en is nuttig zin
in de plannen van ons Heer. Ook onze kinderen
hebben talenten gekregen. Het is voor hen en voor
ons allen een prachtige tocht om te ontdekken hoe
bijzonder elk ieder kind is geschapen. Dit jaar hopen
en bidden we dat we samen met u als ouders weer
een stukje mogen ontdekken van de prachtige
talenten die de Heer in uw kinderen heeft gelegd.
Ik wens u als ouder toe dat u, al is het nog steeds
vanaf een fysieke afstand, mee mag genieten, mee
mag groeien en vooral betrokken blijft bij de groei
van u kinderen hier op school onder Zijn zegen.
Jorien Lammers- van Engen
Personeel
Dag allemaal,
Wij zijn Mariëlle de Boer en Ingrid
Kramer. Sinds dit nieuwe schooljaar
zijn wij een nieuwe uitdaging
aangegaan namelijk van fulltime
leerkracht naar de functie van
intern begeleider. Daar zijn wij heel
enthousiast over.
Op dinsdag, woensdag en donderdag
werken wij als intern begeleiders
binnen school.
Daarnaast zijn wij nog 2 dagen
leerkracht van groep 3 en groep 7.
Het leerkracht zijn konden we nog
niet helemaal loslaten.
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ven voorstellen... In iedere nieuwsbrief willen
we een nieuwe juf of meester aan u
voorstellen. In deze eerste nieuwsbrief is het
de beurt aan Lisa Visser.

Mijn naam is Lisa Visser, ik ben
22 jaar oud. Ik ben dit
schooljaar begonnen als
leerkracht in groep 8. Op
woensdag doe ik de duurzame
inzetbaarheidsuren*.
In het tweede jaar van mijn
opleiding heb ik op de
Beatrixschool stage gelopen in
groep 5. Veel kinderen zitten nu weer bij mij in de
klas, maar nu in groep 8.
Op de PABO heb ik een minor gedaan over ‘complex
gedrag’. Ook heb ik het profiel: wetenschap en
technologie + wereldoriëntatie afgerond. Het
onderwerp van mijn eindonderzoek ging over
bewegend leren. Al deze kennis neem ik nu graag
mee naar groep 8.
Ik vind het belangrijk dat elke leerling de zorg krijgt
die hij of zij nodig heeft. Samen zorgen we ervoor dat
uw kind groeit en zich fijn voelt op school. Mocht u
vragen hebben, stel ze dan gerust.
Groetjes, Lisa Visser
*Duurzame inzetbaarheid:
Iedere leerkracht heeft recht op uren duurzame
inzetbaarheid. Dit zijn uren onder schooltijd waarin de
leerkracht tijd krijgt voor de administratie, gesprekken,
klaar maken van materialen enz. Tijdens deze uren
wordt de klas overgenomen door een andere leerkracht.
De leerlingen worden daar van te voren van op de
hoogte gesteld en zoveel mogelijk is dit dezelfde
leerkracht door het jaar heen.
Dit jaar zijn de leerkrachten die bij de duurzame
inzetbaarheid de klas overnemen: Juf Pasterkamp op de
dinsdag, juf Middelkoop- de Munnik op dinsdagmiddag,
juf Visser op de woensdag en juf Baarssen- Romkes op
de donderdag.
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Corona

Thematisch werken

Het aantal besmettingen per dag houdt in Nederland
de gemoederen aardig bezig. Ook wij maken ons
zorgen in school. We proberen als personeel de
onderlinge afstand als volwassenen te hanteren en ik
kan u vertellen, dat blijft lastig.

Alles verandert: werk, carrières, de
wereld, de manier waarop we met
elkaar omgaan en daardoor ook het
onderwijs. In de 21ste eeuw gaat het niet meer om
kennis alleen. Om je staande te houden in deze snel
veranderende wereld heb je meer nodig. IPC gaat
daar in mee en biedt een programma voor het
basisonderwijs dat op die ontwikkelingen aansluit.
Het is een eigentijds programma waarin effectief
leren centraal staat. De kinderen worden actief
betrokken bij hun eigen leerproces en ze leren
doelgericht te werken aan kennis, vaardigheden en
inzicht. Daarnaast werken de kinderen aan
zelfvertrouwen, begrip, het ontdekken van eigen
talenten en is er aandacht voor internationale
ontwikkelingen en andere culturen. Tot de
herfstvakantie werken wij met de volgende thema’s:

Door een onduidelijke brief waarvoor wij ons
excuseren, was het bij de ouders in groep 1-2 niet
duidelijk dat deze week er tot de schooldeur mocht
worden meegelopen.
Omdat wij voor 100 kleuters in de coronatijd de
veiligheid willen bewaren, maar ook voor u als ouders
is vanaf volgende week de afspraak dat u uw kind tot
het hek van de school brengt. U kind loopt vanaf het
hek, eventueel met een leerkracht/ pleinwacht de
school binnen. Wij begrijpen dat dit voor uw kind en
u als ouders soms lastig is. Wij hopen echter ook dat
u begrijpt dat wij in deze coronatijd geen andere
beslissing kunnen nemen. Wij verwachten dan ook u
medewerking.
In het geval dat uw kind het oversteken van het plein
toch echt te ver vindt, kunt u overleggen met de
pleinwacht en eventueel meelopen tot de schooldeur
mits u afstand houdt van alle andere volwassenen.
De juffen staan in de gang om uw kind op te vangen.
We drukken u op het hart om dit zo min mogelijk te
doen. We willen geen coronabesmettingen in de
school met als gevolg dat we weer moeten sluiten.
We willen graag het onderwijs gewoon blijven geven.

IPC

Groep 3/4: Onze wereld
Onze wereld zijn de plaatsen waarin we leven - ons
huis, onze familie, onze school. Het zijn de plaatsen
waar we naar toe gaan, de mensen die we
ontmoeten, de dingen die we kunnen zien, ruiken,
horen, proeven en voelen. Onze wereld is belangrijk,
omdat we het delen met veel andere levende
wezens. We moeten onze wereld met respect
behandelen en ervoor zorgen dat ze goed wordt
verzorgd, zodat ieder mens, dier en plant gezond kan
leven en genieten.

Mocht u om de een of andere reden echt in school

Groep 5/6:
Ontdekkingsreizigers
en avonturiers
Hou jij ervan plekjes te ontdekken? Misschien ben je
wel een ontdekkingsreiziger!
Dat zijn mensen die de aarde rondreizen op zoek
naar nieuwe plekken of dingen waarvan we nog niet
wisten dat ze bestonden. Ontdekken is spannend en
soms zelfs een beetje eng. Durf jij mee te doen?

moeten zijn, leest u dan eerst bovenstaande vragen.
Kunt u al deze beantwoorden met nee dan kunt u op
afspraak de school binnen gaan. Schrijf dan u naam
en mailadres op het papier dat ligt bij de
hoofdingang.

Oudernieuwsbrief Prinses Beatrixschool.

Groep 7/8: Hoe wij
leren
Elke dag leren we allerlei verschillende nieuwe
dingen – waarmee we de kennis, de vaardigheden en
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aan te gaan.
Hoe de nieuwe
IB-ers de taken
verdelen zullen
ze u zelf van op
de hoogte
stellen.

het begrip verkrijgen die we nodig hebben om
succesvolle volwassenen te worden. Door meer te
weten te komen over hoe we leren, en hoe we ons
leren kunnen verbeteren, zullen we beter in staat zijn
om het hoofd te bieden aan de vele uitdagingen die
ons nog te wachten staan.

de onderzoekers
In de tijd van nu wachten hopen en hopen
natuurwetenschappelijke kennis letterlijk onder onze
vingertoppen – we hebben het zo opgezocht op
internet. De wetenschap-pelijke kennis in boeken en
op websites is de neerslag van wat wetenschappers
in het verleden ontdekt hebben. Om zelf nieuwe
dingen te ontdekken volstaat het niet om van
natuurwetenschappen af te weten – we moeten
daarvoor wetenschap kunnen ‘bedrijven’.
In deze unit leren we wetenschap te ‘bedrijven’. We
leren een aantal belangrijke wetenschappelijke
vaardigheden. Deze vaardigheden zijn te gebruiken
in een hele rits (natuur)wetenschappelijke situaties.
Hier gebruiken we die vaardigheden echter om heel
gericht één tak van de natuurwetenschappen te
onderzoeken: materialen en hun eigenschappen.
Daarnaast komen we te weten hoe de vaardigheden
toe te passen zijn in één specifieke context in de
echte wereld: de opwindende wereld van het
forensisch onderzoek!

Dank je wel…

Beste ouders van de Prinses Beatrixschool,
Aan het eind van een bewogen schooljaar
stoppen wij, Carola Beswerda en Heidi Post als
intern begeleiders op de Prinses Beatrixschool.
Wij geven het stokje door aan twee voor u
bekende collega’s, Mariëlle de Boer en Ingrid
Kramer om zelf elders een nieuwe uitdaging
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Wij willen u
hartelijk
danken voor
het in ons gestelde vertrouwen en
betrokkenheid bij de school. Wij hebben het op
prijs gesteld dat u als ouders altijd bereid was
om naar school te komen voor een overleg. De
driehoek: school, ouders, leerling is van groot
belang. Wij hebben de contacten als waardevol
ervaren.
Tot ziens en Gods Zegen,
Carola Beswerda en Heidi Post

Vrije dagen en vakantie cursusjaar
2020/2021
Herfstvakantie
Kerstvakantie
Biddag
Voorjaarsvakantie
Goede Vrijdag
Pasen
Koningsdag
Meivakantie
Hemelvaart (do + vr)
Pinksteren (maandag)
Zomervakantie

12-10-2020 / 16-10-2020
21-12-2020 / 01-01-2021
10-02-2021
22-02-2021 / 26-02-2021
02-04-2021
04-04-2021 / 05-04-2021
27-04-2021
03-05-2021 / 14-05-2021
13-05-2021 / 14-05-2021
24-05-2021
12-07-2021 / 20-08-2021
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