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Romeinen 8: 28 Wat zullen wij dan over deze dingen
zeggen? Als God voor ons is, wie zal tegen ons zijn?
Afgelopen vrijdag stonden we als team stil bij het
overlijden van collega Bettie Rustenburg. Precies een
jaar geleden overleed zij aan een hersenbloeding. Ik
zelf weet nog hoe ik schrok toen ik het nieuws
(achteraf) hoorde. Hoe kon het dat een ogenschijnlijk
gezonde vrouw die nog zo betrokken en
hardwerkend was, dit overkomt?
Vorige week sprak ik ook haar man Eduard; hij
vertelde vooral erg dankbaar te zijn dat ze elkaar
zolang gekend mochten hebben. En hoe hij probeert
ook een beetje ‘moeder en een beetje Bettie’ voor
zijn kinderen te zijn, door (wat zij zo sterk had) altijd
tijd te maken voor haar (klein-)kinderen en een warm
nest voor ze bieden. Ik vond het bijzonder om te
mogen horen hoe hij in dankbaarheid en door
zorgzaam te zijn voor anderen met het verlies
omgaat.
Wat valt er dan nog te zeggen? Misschien de tweede
tekst die Bettie (naast Romeinen 8:28) had genoemd
als tekst voor als zij mocht overlijden, namelijk
Romeinen 8:37 Maar in dit alles zijn wij meer dan
overwinnaars door Hem Die ons heeft liefgehad.
Want (ik geef het gedeelte wat erop volgt ook maar
gelijk): Ik ben ervan overtuigd dat noch dood, noch
leven, noch engelen, noch overheden, noch
krachten, noch tegenwoordige, noch toekomstige
dingen, noch hoogte, noch diepte, noch enig ander
schepsel ons zal kunnen scheiden van de liefde van
God in Christus Jezus, onze Heere.
En hoe bemoedigend ook voor ons is dat om te horen
dat deze tekst zo troostrijk is ook voor iemand die
zo’n verlies heeft geleden.
André Guijs

Kalender
Deze of volgende week krijgt u (eindelijk) de
schoolkalender. We maken geen goede beurt door
de kalender nu pas klaar te hebben. Maar we hopen
dat u er de rest van het schooljaar toch gemak van
zult hebben. Excuus voor de late levering! Met de
koning zeggen we daarom: ‘We zijn niet onfeilbaar.’

Oudernieuwsbrief Prinses Beatrixschool.

Mevr. Lammers en Dhr. Van Slooten
Mevr. Lammers is inmiddels enkele weken ziek thuis.
Zij heeft even bewust afstand moeten nemen van de
school. Gelukkig vindt zij haar ontspanning in
wandelen en buiten zijn. Er is sprake van enig herstel,
maar dit proces gaat nog meer kosten.
Met dhr. van Slooten gaat het langzaam aan de
goede kant op. Er zijn nog enkele onderzoeken
gaande en met de ARBO arts is een gesprek geweest.
Regelmatig
zijn er
gesprekken
op
het
bestuurskantoor om te kijken naar de voortgang. In
de komende periode zal dhr. van Slooten op school
zijn om voorzichtig wat mee te lopen met onze
interim directeur, dhr. Guijs.
Wij wensen beide collega’s veel sterkte en
beterschap toe.
Johan de Jong
Algemeen Directeur

Formatie
Juf Bonny Goelema blijft de komende tijd op de
maandag lesgeven aan groep 3 (sowieso tot juf Jorien
Lammers terugkomt); juf Carola Pereboom werkt de
andere dagen voor de groep.
Juf Ina Kleiker gaat in december met pensioen om
direct weer (als invalster) in dienst te treden. Ze blijft
op de maandag en de vrijdag om de week leerkracht
van haar huidige groep. En ook dit sowieso tot Jorien
Lammers terugkomt. We zijn erg blij dat we op deze
wijze de voorgang in de groepen waarborgen!

Techniek
De Prinses Beatrix is gestart met een bijzonder
project in samenwerking met het Berechja college,
gekoppeld
aan
STO(sterk techniek
onderwijs uit de
regio). Kinderen uit
groep 8 gaan onder
leiding van hun
leerkracht naar het
Berechja college om
hier techniekonderwijs te krijgen. Het gereedschap
en materialen voor een techniek les zijn op een
basisschool beperkt. Het is daarom een uitkomst dat
de leerlingen van groep acht in het technieklokaal
van het Berechja de lessen kunnen, krijgen. Ze krijgen
hier les in houtbewerking en technisch tekenen. Voor
alsnog is het een pilot waar de Beatrix als eerste voor
is uitgenodigd.
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Meneer D. van Urk (Berechja college) en Meester
Kramer(Prinses Beatrix) hebben een gedeelde visie
die ze in werking hebben gezet. Namelijk kinderen
een kans te geven om door techniek zichzelf te
ontwikkelen. Alle kinderen horen techniekles te
krijgen. De leerlingen van groep 8 gaan onder leiding
van bovengenoemden een auto maken die zelf rijdt.
De auto wordt gemaakt van hout, maar de as
waaraan de wielen zijn bevestigd is van kunststof.
Deze moeten de kinderen op de computer zelf
ontwerpen en op een 3D-printer uitprinten. De
kinderen waren heel enthousiast bezig, dit was voor
de leerkracht leuk om te zien. Sommigen zagen zich
zelf later al in de techniek werken.
Op school gaat het project ‘techniek op de
basisschool’ ook
gewoon verder. Er
is
uit
drie
leerkrachten een
team gevormd dat
zich bezig houdt
met het invoegen
van technieklessen
passend bij het thema van IPC. Deze leerkrachten
gaan ook kijken wat voor soort materialen wij voor
de lessen nodig hebben en welke gereedschappen.

Vaardigheden onderwijs
Iedere middag leren onze clusterleerlingen
doormiddel van vaardigheden onderwijs. Lekker
praktisch bezig zijn is wat zij het liefste doen. Zagen,
handwerken, dieren verzorgen en hoe zit dat
eigenlijk met bacteriën? Al die blije gezichten daar
doen we het natuurlijk voor!

het feest ieder in zijn eigen groep. Vrijdag 13
november worden er lootjes getrokken. Natuurlijk
vinden we het jammer dat Sinterklaas niet kan
komen maar we hopen er toch samen een mooi
feest van te maken.

Zendingsdoel
Ons zendingsdoel gaat dit jaar naar:
Stichting Open Doors ; De vervolgde kerk in Irak.
We kunnen ons vast de huiveringwekkende beelden
van de Islamitische Staat (IS) in het nieuws nog wel
herinneren. Terreur, aanslagen en duizenden
mensen op de vlucht. Gelukkig is IS verdreven, maar
nog steeds leiden de teruggekeerde christenen in
Irak een moeilijk bestaan. Daarom willen wij als jong
Urker stel in actie komen voor de vervolgde kerk in
Irak. Het land zo vaak genoemd in de bijbel:
koningin Esther, Jona (Nineve), de hof van Eden enz.
Samen met Open Doors zetten we allerlei
sponsoracties op om met dat ingezamelde geld de
kerk daar te helpen. O.a. in het wederopbouwen
van hun kapotte huizen en bedrijven, voldoende
voedsel en kleding en bijbels die juist op de scholen
door kinderen en docenten zo gemist worden. In
april/mei 2021 hopen wij zelf naar Irak te gaan om
de christelijke gezinnen te ontmoeten. En we zetten
daar onze beste beentje voor. We gaan 63 kilometer
wandelen tussen de puinhopen binnen 15 uur om zo
ook letterlijk in beweging met deze sponsorloop te
komen. Mogen we op uw en jullie steun rekenen?
We komen binnenkort meer aan uw kind(eren) op
school vertellen van de nood in Irak en dit goede
doel.

Sinterklaas

Het
sinterklaasfeest zal er dit jaar een beetje anders
uitzien. Sinterklaas heeft namelijk aangegeven dat
hij door het negatieve reisadvies en omdat hij
natuurlijk tot de risicogroep behoord beter in Spanje
kon blijven. Wel mag de onderbouw dinsdag 24
november hun schoentje zetten en komen de pieten
weer voor ons een magische schatkamer maken.
Vrijdag 4 december vieren we dan op school het
sinterklaasfeest. De onderbouw mag een bezoekje
brengen aan de schatkamer en de bovenbouw viert
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Geert Hoekstra (29 jaar) is er iene van Cees en Elise
Hoekstra. Coby Hoekstra-Kapitein (28) is de oudste
dochter van een tweeling van Henk (Hoekstra
Assurantiën) en Louisa Kapitein. Lees meer over hun
geplande acties en beweegredenen via hun eigen
Open Doors weblink. Google op ‘Geert Hoekstra
Muskathlon’.
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Thema
Groep 3 & 4 Tijddetectives speuren in het verleden.
Wie zou er een detective willen zijn? Een tijddetective die op zoek gaat naar aanwijzingen uit het
verleden? Aanwijzingen die ons vertellen waar
mensen woonden, wat ze deden en wat er met hen
is gebeurd? Detectives hebben aanwijzingen nodig –
onze aanwijzingen zullen oude voorwerpen en
schatten uit het verleden zijn.
Groep 5 & 6 Samen
leven. We behoren
allemaal tot
verschillende
samenlevingen of
gemeenschappen familie, vrienden,
sportteams, activiteit
groepen, enz. Er is
echter een ding dat elke samenleving gemeen heeft
- mensen. We moeten leren hoe we anderen
respecteren, ondersteunen en samen te werken
met andere mensen dan wijzelf. Samen te leven
dus!
Groep 7 & 8 We weten dat we de zon, de maan en
de sterren zullen zien wanneer we omhoog naar de
hemel kijken. We vinden het vanzelfsprekend dat ze
er zijn. Maar waarom ‘staan’ ze daar? Wat doen ze
eigenlijk? Hoe beïnvloeden ze de aarde? Zoals in alle
wetenschappen gaat het in de astronomie om het
stellen van vragen. Door ons tot ruimteverkenners
te ontpoppen kunnen we meer te weten komen
over ons zonnestelsel en het heelal.

Plusklas
Dit cursusjaar starten we op de Beatrixschool een
interne plusklas. We gaan dan aan de slag met
Levelwerk. Het is de bedoeling dat de slimmeriken
onder ons extra uitdaging krijgen, binnen de muren
van onze school. We doen dat in kleine groepjes van
ongeveer 5 à 6 kinderen, onder schooltijd. De
leerkrachten en de Intern Begeleider kijken welke
leerlingen hiervoor in aanmerking komen. In overleg
met u als ouders gaan we daarna aan de slag. De
kinderen krijgen minder opdrachten om te maken in
de les en houden zo tijd over voor hun opdrachten
van Levelwerk. Elke woensdag komen ze bij elkaar
en bespreken we het werk, maar ook de manier van
werken. We willen met de kinderen kijken naar de
ontwikkeling van hun executieve functies. Dat zijn:
1. Responsinhibitie: Het kind denkt eerst na
over eventuele gevolgen voordat het wat
doet of zegt.
2. Werkgeheugen: Het kind slaat op wat het
heeft geleerd en kan de informatie
toepassen in andere situaties.
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3.

Emotieregulatie: Het kind kan taken en
opdrachten uitvoeren zonder belemmerd
te worden door emoties.
4. Volgehouden aandacht: Het kind kan zich
lang genoeg concentreren op zijn taak.
5. Taakinitiatie: Het kind kan op eigen kracht
beginnen aan een opdracht.
6. Planning: Het kind kan zelf een plan maken
om een opdracht af te maken.
7. Organisatie: Het kind kan zijn omgeving
ordenen en overzichtelijk houden.
8. Timemanagement: Het kind kan zelf de tijd
in de gaten houden en zich aan deadlines
houden.
9. Doelgericht gedrag: Het kind kan doelen
stellen en zichzelf blijven motiveren om het
doel te bereiken.
10. Flexibiliteit: Het kind kan zijn aanpak
veranderen als iets niet werkt en omgaan
met veranderingen.
11. Metacognitie: Het kind kan terugkijken op
zijn aanpak en na feedback van anderen,
zijn aanpak aanpassen en verbeteren
We zetten dit jaar de eerste stappen met de interne
plusklas en hopen hierin elk jaar meer te groeien.

NIO Groep 8
Dinsdag 17 november hebben de leerlingen van
groep 8 de NIO. Dit is een intelligentie toets. De
leerlingen ontvangen binnenkort nog extra
informatie. De leerlingen van groep 8B hebben de
NIO 's morgens. De leerlingen van groep 8A hebben
de NIO aan het begin van de middag. Deze start om
half 2. Dat betekent dat de leerlingen die ochtend
om 12:00 vrij zijn en om 13:25 weer aanwezig
moeten zijn. Wilt u ervoor zorgen dat uw kind
uitgerust op school komt?

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

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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