
 

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

 

Maandag  17 juni start avondvierdaagse 

Donderdag 20 juni studiedag team, kinderen vrij 

Vrijdag 21 juni studiedag team, kinderen vrij 

Maandag 24 juni Streetwise 

Dinsdag 25 juni MR 

Donderdag 27 juni luizenpluizen en leerlingraad 

Vrijdag 28 juni volgende nieuwsbrief 
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Nieuwsbrief voor 
nieuwsgierige ouders 

2018-2019
  

14 juni 2018 

deze en voorgaande nieuwsbrieven zijn terug te vinden op onze website:  praktische info - nieuwsbrief 

De schoolreizen zitten er weer (bijna) op. Alle groepen hebben wederom 

een prachtig uitje gehad. Dan realiseren we ons meteen, dat het einde van 

het schooljaar nadert. De planning van de activiteiten, vergaderingen et 

cetera voor 2019-2020 is zo goed als rond, de plannen voor de 

schoolontwikkeling en de formatie ook. Kortom, ook dit jaar valt wat eerst 

nog een brij aan informatie en ‘to do-dingetjes’ leek dan ineens weer 

allemaal op zijn plek.  

Afgelopen week zijn we bezocht door Karel Philipsen van Early Bird. We 

hebben het dan over Engels op onze school. Early Bird is feitelijk een 

predicaat, waarmee je als school aantoont dat je voldoet aan de eisen van 

de landelijke standaard ‘vroeg vreemde talen onderwijs (vvto). 

De school wordt hierop getoetst middels lesbezoeken, beoordeling van het 

schoolbeleid met betrekking tot Engels et cetera. We hebben die toetsen 

met glans doorstaan en kregen afgelopen donderdag het predicaat 

opgespeld’. Binnenkort is dat te zien aan het bijbehorende bordje aan onze 

gevel. Meer info over Early Bird op https://www.earlybirdie.nl/# 

Maandag 24 juni staat Streetwise op het programma. We besteden dan 

weer schoolbreed extra aandacht aan veiligheid in het verkeer, 

ondersteund door veilig verkeer nederland/anwb.  

 

Wat actueel is 

Aanwezigheid Jan: 
 
donderdag 20 juni 
vrijdag    21 juni  
donderdag 27 juni 
vrijdag  28 juni 
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Volgende week loopt er weer een flinke delegatie van de Beatrixschool 
mee bij de avondvierdaagse. Een groot compliment al vast aan het 
organiserend comité, dat weer veel werk heeft verzet. 
Bij deze avondvierdaagse worden ook onze nieuwe hesjes voor het eerst 
gebruikt. Deze hesje konden we aanschaffen dankzij een donatie van de 
TSO. Waarvoor dank! 
Allemaal veel wandelplezier en een blaarvrije week toegewenst. 

Avondvierdaagse  

Denkt u er aan dat de kinderen zowel donderdag de 20e als vrijdag de 21e 
vrij zijn in verband met studiedagen van het team? 
Dat betekent dat de voetjes omhoog of in het soda kunnen en de 
wandelaars bij kunnen komen van de avondvierdaagse. 
Vrijdag 21 juni heeft het team de jaarlijkse planningsvergadering èn ’s 
middags het teamuitje. Dat teamuitje combineren we met het vieren van 
het 25-jarig jubileum van juf Ellis. 
 

Studiedagen  

Aan het eind van het schooljaar legt Ingrid Oosterhuis haar werkzaamheden 
als conciërge op onze school neer. Reden is, dat ze een baan heeft 
gekregen bij Auti-Start, hier in Steenwijk. Heel jammer voor ons, maar 
natuurlijk fantastisch voor Ingrid (al voelt ze dat nog niet helemaal zo). 
Proficiat Ingrid! 
Vooralsnog neemt Anja van Scheepen de honneurs waar. 
Wellicht is er onder onze ouders iemand, die interesse heeft? Neem in dat 
geval maar even contact op. 

Ingrid 

Femke Dijkman, onze WPO-stagiaire, heeft haar diploma aan de PABO 
Zwolle gehaald. Vrijdag 28 juni krijgt ze haar diploma uitgereikt.  
Super! Femke heeft al een tijdelijke aanstelling bij Aves en blijft tot de zomer 
ook ‘gewoon’ bij ons. We hopen dat Femke snel een vaste plek op een 
leuke school vindt. En daar hebben we alle vertrouwen in. 
Good for you, Femke! 
 

Femke diploma 

Als school zijn we helemaal over gaan ‘in the cloud’. Betekent dat we niet 
meer met een server werken. Betekent voor het team ook, dat we even 
moeten wennen aan een nieuwe omgeving op de computers en een nieuw 
systematiek van opslaan en dergelijke. Gelukkig hebben we meester Bert, 
onze ict’er, om ons met raad en daad bij te staan. 
 

In the cloud 
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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 


