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Van de MR
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Kinder- en tieneryoga

woensdag 3 oktober
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Tennisles bij LTC

donderdag 4 oktober

GGD-verpleegkundige
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‘t Kleerhangertje

vrijdag 5 oktober

volgende nieuwsbrief

Infoavond
De jaarlijks infoavond werd donderdag 13 september goed bezocht.
De leerkrachten informeerden de ouders in de klas wat er dit jaar zoal op
het programma van hun kind(eren) staat.
In het plenaire deel blikte de directeur met de ouders terug op het vorige
schooljaar en vooruit op het komende jaar.
Een jaar waarin we weer vol goede moed verder gaan met onze
schoolontwikkeling.
Onder andere door te gaan werken met PLG’s (professionele
leergemeenschappen) waarin een grote rol voor de leerkrachten is
weggelegd in het doen van onderzoek en het formuleren van
beleidsvoorstellen rondom een viertal centrale thema’s:
* 21e eeuwse vaardigheden
* school & omgeving
* wetenschap & techniek en cultuur & creativiteit
* maatwerk: differentiatie en afstemming.
Thema’s die pijlers zijn van ons onderwijsconcept.
Verder kwamen onder meer de vervanging van het meubilair, de
inloopochtenden voor ouders en voor opa’s en oma’s en de viering van 10
jaar Op Kop aan de orde.
Kortom, we maken er weer een bruisend schooljaar van.
Ouders, bedankt voor de geweldige opkomst.
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Leerlingraad
Deze week waren de verkiezingen van de leerlingraad. In de leerlingraad is
iedere stamgroep (3 t/m 8) vertegenwoordigd. Elke stamgroep heeft haar
eigen vertegenwoordiger gekozen. Soms is er slechts één gegadigde, maar
soms ook meer. In dat geval zijn er in de stamgroep verkiezingen gehouden.
Ieder jaar kiezen we een nieuwe leerlingraad.
De leerlingraad vergadert ongeveer 6 x in het schooljaar met de directeur.
De onderwerpen, die besproken worden zijn erg divers. De agendapunten
kunnen zowel door de leerlingen, als door de leerkrachten of de directeur
worden ingebracht. We spreken in de leerlingraad wel over allerlei schoolse
zaken, maar nooit over personen.
De leden van de leerlingraad brengen in de eigen stamgroep verslag uit
van de vergadering.
De vergaderingen zijn altijd op donderdagochtend, van 8.30 tot 9.15 uur.
Leerlingen kunnen alleen met toestemming van hun ouders in de
leerlingraad zitting nemen.
Via de leerlingraad blijven we scherp op de ontwikkelingen en op wat er
zoal speelt. Afgelopen jaar kwamen onder andere thema’s als het
voetballen op het plein en het werken met de nieuwe methodes STAAL en
Naut, Meander, Brandaan aan de orde.
Bij de vergaderingen is één van de leerlingen voorzitter en een andere
leerling notulant.

Extra studiemiddag
Op de infoavond hoorde u al over de nieuwe schoolinrichting die we dit
schooljaar krijgen. In het kader daarvan hebben we met het team op
maandag 29 oktober een studiemiddag. Die middag zijn de kinderen dus
vrij. Deze datum staat nog niet vermeld op de kalender.
Houdt u hier svp rekening mee, ook in verband met eventuele aan- of
afmeldingen bij de TSO/BSO.

Sparen voor je schoolbieb
We doen mee met de actie ‘Sparen voor je schoolbieb’.
Wanneer ouders tijdens de Kinderboekenweek een kinderboek bij Bruna
kopen en de kassabon op school inleveren, krijgt de school van Bruna een
bijdrage voor de aanschaf van boeken voor de schoolbieb. Die bijdrage
bedraagt 20% van het totaalbedrag van de gekochte boeken. Dit geldt
alleen voor boeken die tussen 3 en 14 oktober aangeschaft worden.
Help ons onze bieb uit te breiden, door de kassabonnen op school ion te
leveren.
We trappen de kinderboekenweek trouwens op het schoolplein af op
woensdag 3 oktober, om 8.45 uur.
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Kinderboekenmarkt
Als afsluiting van de Kinderboekenweek houden we een
kinderboekenmarkt.
Deze markt is op vrijdagmiddag 12 oktober van 14.00 -15.00 uur
Kinderen uit de groepen 5,6,7,8 van onze school mogen zelf boeken
verkopen.
Ze kunnen voor een klein bedrag een marktplaats huren, die ze verder zelf
mogen inrichten. Alles moet op de tafel passen!
Deze kinderboekenmarkt vindt plaatst in de middenruimte van de school.
De opbrengst van deze verkoop mogen de kinderen zelf houden.
Nederland staat er om bekend dat er veel gehandeld wordt.
Handelen moet je een beetje leren. Door het organiseren van deze markt
hopen we de handelsgeest van de kinderen van de Beatrixschool te
bevorderen.
De opbrengst van de huur besteden wij aan de aanschaf van nieuwe
boeken in de groepen.

Van de MR
Beste ouder/verzorger,
Binnen verschillende scholen zie je dat er wordt gekozen voor een
roosterwijziging. In het huidige rooster gaan leerlingen tussen de middag
naar huis of naar de TSO (tussenschoolse opvang), bij een continurooster
blijven alle leerlingen tussen de middag op school. Zij zijn dan ’s middags om
14.15 uur vrij.
Graag horen wij, als oudergeleding van MR, van u als ouder/verzorger hoe u
aan kijkt tegen het continurooster.
Tijdens de informatieavond heeft onze voorzitter (Hilda) toegelicht, dat dit
een peiling betreft om de behoefte onder de ouders te meten, Hoe meer
ouders deelnemen, hoe betrouwbaarder de peiling.
U kunt uw mening laten horen door de vragenlijst in te vullen (max 2min.).
U komt bij de vragenlijst via deze link. Klik hier
Alvast bedankt voor het geven van uw mening.
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Informatie van derden:
Kinder- en tieneryogalessen van ALLESKIDS
DE KINDER- EN TIENERYOGALESSEN VAN ALLESKIDS GAAN WEER VAN START’
Op donderdag 20 september a.s. zullen de kinderen- en tieneryogalessen
van AllesKids yoga en coaching weer starten.
Van 15:30-16:30 uur zal les gegeven worden aan kinderen van 8-12 jaar
Van 19:00-20:15 uur zullen de tieners van 13-18 jaar les krijgen.
Locatie: Beatrixschool, Middenweg 2-4 in Steenwijk.
Wil jouw kind of tiener mee komen doen?
De eerste les is een gratis proefles om te zien of hij/zij het passend vindt
voor zichzelf.
Opgave of info:
Patricia Keetman 06-41426241 / patricia.keetman@outlook.com

Gratis tennisles bij LTC Steenwijk
Lijkt tennis je een leuke sport?
Kom dan op zaterdagmiddag 22 september tussen 14.00 en 16.00
uur GRATIS tennislessen volgen bij LTC Steenwijk. Je kunt dan vrijblijvend,
kosteloos en op een speelse manier uitproberen of tennis iets voor je is.
Erik Dallinga, de trainer van LTC Steenwijk, is deze middag op het park
aanwezig en neemt ballen en rackets mee.
Ben je enthousiast geworden voor tennis? Dan kun je gebruik maken van
een speciale kennismakingsaanbieding: 9 lessen in de hal, inclusief gratis
lidmaatschap tijdens deze periode voor € 7 5 , De tennisles gaat altijd door.
Bij slecht weer wordt uitgeweken naar een binnenbaan.
Voor meer informatie en opgave: www.ltcsteenwijk.nl

Kleding-, speelgoed- en babyartikelenbeurs
’t Kleerhangertje Steenwijk organiseert vrijdag 12 oktober van 20:00-21:30
uur en zaterdag 13 oktober van 10:00 -11:00 uur een kleding-, speelgoeden babyartikelenbeurs. Adres: De Klincke Kerkstraat 16, Steenwijk.
Van de opbrengst is 70% voor de inbrengende ouder en 30% voor een
goed doel.
Aan deelname is een aantal regels en voorwaarden verbonden. Deze
kunt u lezen op de facebookpagina van ‘t Kleerhangertje

Musicalgroep Steenwijk
Scala Centrum voor de Kunsten, Orca Theaterproducties en Rabo Theater
De Meenthe starten een nieuwe musicalgroep in Steenwijk, voor jongeren
van 10 tot 18 jaar die zich willen bekwamen in het musicalvak: acteren,
dansen én zingen.
De lessen vinden plaats vanaf 1 oktober op de maandag van 16.30 tot
18.00 uur in De Meenthe door vakdocent Yoanique Hillen.
In 28 lessen werken ze toe naar een eindvoorstelling in het theater.
Afgelopen maandag deden er 12 kinderen mee aan de
proefles. Aanstaande maandag 24 september is er nog een gratis proefles
waar de kinderen aan mee kunnen doen. Aanmelden kan door een mail
met naam, leeftijd en telefoonnummer te sturen naar info@ontdekscala.nl
Alle informatie is te vinden op de website van Scala.

