
 
 

Komende activiteiten 
Dit staat er de komende periode op het programma: 

 

Woensdag  22mei Schoolkorfbal instuif 

  Studiemiddag team 

Donderdag 23 mei schoolreis 1-2 

Maandag 27 mei start blok 6 Vreedzame School 

 BeatrixExpo (17.00-18.00) 

Woensdag 29 mei Studieochtend team (kinderen vrij) 

  Schoolkorfbal 5-6 

Donderdag 30 mei hemelvaartsdag 

Vrijdag 31 mei vrij  
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De komende weken hakken we knopen door over de formatie 

(groepsindeling) en de inrichting van ons continurooster. 

Ook maken we keuzes ten aanzien van de schoolontwikkeling voor de 

komende vier jaar. Dit in het kader van het op te stellen nieuwe schoolplan 

voor de periode 2019-2023. 

Afgelopen week kregen we de uitslag van de eindtoets (IEP) groep 8 

binnen. We waren aangenaam verrast door de uitstekende scores. De 

inspectie hanteert een norm (ondergrens) van 79,1. Het landelijk 

gemiddelde is dit jaar 81,8. Onze groepen 8 scoorden gemiddeld 84,8. 

Da’s een mooi resultaat.  

Ook vorig jaar was de score al hoger dan we eigenlijk hadden verwacht. 

Gecombineerd met de ervaringen die we het gehele schooljaar door met 

elkaar opdoen, rechtvaardigt dit toch wel langzamerhand dat ons 

onderwijsconcept vruchten afwerpt. 

Een mooi compliment voor leerlingen en team. 

 

Wat actueel is 

Aanwezigheid Jan: 
 
woensdag 22 mei 
donderdag 23 mei  
vrijdag  24 mei 
woensdag 29 mei 
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Afgelopen woensdag zijn de sollicitatiegesprekken gevoerd voor de 
vacature van locatiecoördinator.  
Willeke Mos is in deze functie benoemd.  
Voor Willeke is dat niet een nieuw terrein, aangezien ze al jaren op de 
Beatrixschool de functie van adjunct-directeur/plaatsvervangend directeur 
vervult. 
De locatiecoördinator is het eerste aanspreekpunt voor leerlingen, team en 
ouders wanneer de directeur afwezig is. Ook vervult de locatiecoördinator 
diverse taken met betrekking tot de aansturing van de organisatie en de 
bewaking van de voortgang van de schoolontwikkelingen. 
 

Locatiecoördinator 

We hebben nieuwe hesjes besteld, die de kinderen dragen bij de 
avondvierdaagse, sportactiviteiten en dergelijke. 
We hopen ze op tijd voor de komende avondvierdaagse binnen te krijgen. 
Daarbij hebben we rekening gehouden met het gebruikte materiaal. Over 
de oude hesjes waren (terecht) klachten, omdat deze van niet ademend 
materiaal waren gemaakt. 
Hetty en Anouche bedankt voor het werk dat jullie hiervoor verzet hebben! 
 

Hesjes 

We worden vaker geconfronteerd met de overlast van hangjeugd op het 
plein. Er wordt veel troep achter gelaten en ook worden regelmatig zaken 
vernield of beklad.  
Hierover zijn we in goed overleg met de politie/wijkagent en Bureau Halt.  
Wanneer er vernielingen of bekladding van muren/kozijnen plaatsvindt, 
doen we altijd aangifte.  
Constateert u bovenstaande dingen rondom de school, laat het ons dan 
weten. 
Op zich is het geen enkel probleem dat de jeugd het schoolplein als 
ontmoetingsplek gebruikt. Maar houdt het dan netjes en heel. 
 

Overlast plein 

We zijn blij met onze luizenpluizers, die met regelmaat de leerlingen 
controleren. 
Soms moet een geplande luizenpluisdag verplaatst, simpelweg omdat er die 
dag niet voldoende pluizers beschikbaar zijn. Op zich geen probleem, want 
dan plannen we een andere dag. 
Voor de zomervakantie wordt er nog één keer gecontroleerd, en wel op 27 
juni. 
 

Luizen pluizen 
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Informatie van derden: 

Help ons zwerfafval opruimen in de wijk. Samen is het heel gezellig! 
 
Wanneer: elke 2e woensdag van de maand 
Hoe laat: 14:30 tot ongeveer 16:00  
Waar: Wijkcentrum de Oerthe 
 
Als dank verdien je met 2 x greenteam een zwembadkaartje 
of na drie keer een bioscoop-/intertoysbon. 
Doe je mee?!?  
 
We starten met wat drinken zodat je rechtstreeks vanuit school kunt 
komen en we eindigen met drinken en wat lekkers. 
Opgave kan via greenteam@wvdemiddenweg.nl Ook als je niet hebt 
opgegeven ben je van harte welkom te komen en dan kijken we of er 
nog ruimte voor je is. Gezellig als je erbij bent!! 
 
Hartelijke groeten van de greenteamcommissie 
 

Greenteam 


