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Privacywet
In het kader van de privacywet hebben we onze ouders gevraagd aan te
geven waar we wel en waar we niet beeldmateriaal van hun kind mogen
plaatsen. Dat geeft een grote diversiteit. Van ‘overal’ via ‘alleen op de
website en in de nieuwsbrief’ tot ‘nergens’.
Natuurlijk willen we hier zorgvuldig mee omgaan. Daarom worden foto’s
alleen door de directeur geplaatst op de website of facebook. De
leerkracht levert deze aan, na eerst gecheckt te hebben of alle kinderen op
de foto ook daadwerkelijk op de site of facebook mogen.
Voor de foto’s op Klasbord is de leerkracht verantwoordelijk. Hij/zij checkt èn
plaatst ze.
Ondanks de checks en de zorgvuldigheid bij het gebruiken van
fotomateriaal, kan het natuurlijk voorkomen dat er een foto tussendoor glipt,
die niet geplaatst had mogen worden. Is dat het geval, laat het ons dan
z.s.m. weten, zodat we één en ander kunnen herstellen.

Inloopochtenden
We organiseren dit jaar inloopochtenden voor onze ouders en voor
opa’s/oma’s
Zij kunnen op die ochtenden een kijkje in de Beatrixkeuken nemen. Om te
zien hoe het onderwijs in ontwikkeling is en hoe dat er bij ons aan toe gaat.
Noteer al vast de data:
* inloopochtenden ouders op 14, 15 en 16 november
* inloopochtend opa’s en oma’s op 28 november.
Nadere informatie volgt.
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Van de TSO
Er hebben zich tot nu toe twee ouders gemeld als overblijfkracht. Dat is
geweldig! Maar helaas krijgen we daarmee de organisatie nog niet rond.
Daarom nòg maar es een herhaalde oproep voor overblijfkrachten.
Met name op de dinsdagen en donderdagen hebben we een tekort aan
overblijfkrachten.
Ook als u niet structureel kunt helpen, maar wel nu en dan of op afroep,
meldt u dan s.v.p. aan.
Mogelijk dat u in uw familie- of kennissenkring iemand weet, die zou willen
bijspringen. Vraag hen dan s.v.p. om contact met school op te nemen.
Overblijfkrachten ontvangen een vrijwilligersvergoeding.

Dag van de Duurzaamheid
Woensdag 10 oktober komen onder andere wethouder Marcel Scheringa
en Matthijs Nijboer (directeur Natuur en Milieu Overijssel) voorlezen.
Deze voorleesactie is onderdeel van het programma Nieuwe Energie
Overijssel.
In de hele provincie wordt hieraan aandacht besteed, maar op de
Beatrixschool in het bijzonder. We zijn namelijk, als enige school in de
provincie, geselecteerd om er een extra feestelijk tintje aan te geven.
Daarbij wordt ook de lokale en regionale pers verwacht. RTV Oost komt
filmopnames maken.
In dàt kader een vraag aan onze ouders. U heeft uw wensen doorgegeven
t.a.v. de privacywet (zie artikel op pagina 1), maar daarbij wordt niet
specifiek het maken van tv-opnames genoemd. Ik ga er van uit dat
kinderen, wiens beeld niet op website of social media mag, ook niet op tv
mogen komen. Heeft u daartegen echter géén ebzwaar, laat het dan even
weten vòòr aanstaande woensdag).

Samen Sparen
Samen sparen voor de buurt is een actie waarbij je samen met anderen
spaart voor nieuw sport- en spelmateriaal. Voor een basisschool, sportclub of
verzorgingstehuis, in jouw buurt. Je kunt Air Miles doneren, en je kunt tot het
einde van de actie alle Air Miles die je nog ontvangt bij de inwisselpartners
ten goede laten komen aan dit pakket met sport- en spelmaterialen.
U raadt het al: ook wij doen mee, in samenwerking met AH Het Schar.
Samen sparen we voor nieuw buitenspeelmateriaal.
Help ons airmiles sparen.
Meldt u daarvoor aan via www.airmiles.nl/obs-beatrixschool
Op deze actiepagina kiest u :
- of u Air Miles wilt doneren uit uw bestaande tegoed
- of u alle Air Miles die u tot 31 december 2018 spaart gunt aan obs
Beatrixschool

Sparen voor je schoolbieb
En…tijdens de kinderboekenweek loopt er nòg een spaaractie.
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 in te
leveren.
Dus, bent u sowieso van plan tijdens de kinderboekenweek een boek voor
uw kind aan te schaffen, lever dan s.v.p. de kassabon op school in.
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Kinderboekenmarkt
Vaders, moeders, opa’s, oma’s buurvrouw, buurman, vrienden
kennissen……………… U komt toch ook?!!!!!!!!!
Als afsluiting van de Kinderboekenweek houden we een echte
kinderboekenmarkt.
Deze markt is op vrijdagmiddag 12 oktober a.s. van 14.00 -15.00 uur en vindt
plaatst in de middenruimte van de school.
Kinderen uit de groepen 5,6,7,8 van onze school verkopen zelf boeken.
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.
Iedereen is natuurlijk van harte welkom.

Brigadieren
Al jarenlang helpen we onze kinderen veilig oversteken met de inzet van
brigadiers. Een service aan kinderen en ouders.
Leerlingen uit de bovenbouw van Kindcentrum Claus en obs Beatrixschool
worden getraind om hun brigadierstaak op een verantwoorde en veilige
manier uit te voeren.
Hierbij worden ze begeleid door ouders van beide scholen, die hiervoor
eveneens een training hebben gevolgd. Een coördinator zorgt dat de
roosters kloppen en alles loopt zoals het moet.
Een fantastisch initiatief, waarin we met elkaar laten zien veel waarde te
hechten aan een veilige schoolomgeving. Zowel de coördinator als de
brigadierouders èn de brigadierleerlingen verdienen hiervoor veel
waardering.
Echter, al geruime tijd kampen we met een groot tekort aan ouders die
willen brigadieren. In de nieuwsbrieven van beide scholen hebt u hiervoor al
menigmaal oproepen voorbij zien komen.
Oproepen die evenwel niet leiden tot voldoende nieuwe aanmeldingen.
Op dit moment zijn we op het punt beland, waar we keuzes zullen moeten
maken.
Core business van de scholen is onderwijs aan onze leerlingen, niet het
brigadieren.
Voor dat laatste zijn we toch echt aangewezen op de hulp en inzet van
onze ouders.
Vandaar nog eenmaal een dringende oproep aan u. Bent u met ons van
mening dat het van groot belang is dat het brigadieren ook in de toekomst
wordt voortgezet? Meldt u dan aan als nieuwe brigadier. U doet dit door
een mailtje naar de school van uw kind te sturen, te bellen of even langs te
komen.
Let wel, deze oproep is de laatste die we zullen doen. Mocht dat ook deze
keer niet leiden tot voldoende aanmelding, dat gaan we er van uit dat
onder onze ouders de noodzaak tot brigadieren als minder groot wordt
gezien. In de praktijk betekent dat dan, dat we deze service aan onze
kinderen en ouders zullen beëindigen.
Anke van Asselt, Kindcentrum Claus
Jan Oosterhof, obs Beatrixschool
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Informatie van derden:
Greenteam
Help ons zwerfafval opruimen in de wijk.
Op 10 oktober zorgen we er met elkaar weer voor dat onze wijk wordt
opgeruimd.
Samen is het heel gezellig!
Als dank verdien je met 2 x greenteam een zwembadkaartje
of na drie keer een bioscoop-/intertoysbon
Doe je mee?!?
Waar: Wijkcentrum de Oerthe
Tijd: 14.30 tot ongeveer 16.00 uur
We starten met een glas ranja zodat je rechtstreeks vanuit school kunt
komen en we eindigen met ranja en wat lekkers.
Geef je op via greenteam@wvdemiddenweg.nl !
Gezellig als je erbij bent!!
Hartelijke groeten van de greenteamcommissie
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Matilda
De herfsteditie van Matilda (bibliotheek) is uit. Lees hem hieronder.
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