
 
 

 

 

 

 
 
 

 
 

 

 

 

 
 
 

Start 
Het nieuwe schooljaar is alweer 4 weken “oud”. De eerste weken in de (meestal) 
nieuwe groep en bij de nieuwe leerkracht zitten erop. We hopen dat iedereen een 
goede start heeft kunnen maken en dat de kinderen met enthousiaste verhalen 
thuiskomen, ondanks alle onzekerheden m.b.t. de wereldwijde Covid-19 pandemie. 
We hopen de aankomende weken nog te genieten van mooi nazomerweer, tot de 
herfstvakantie staan o.a. de start gesprekken en de  Kinderboekenweek op de 
planning. 
 

Sparen voor de schoolbieb 

Tijdens de Kinderboekenweek (30 september t/m 10 oktober 2020) kan er bij het 
Steenwijk’s Boekhuys gespaard worden voor de schoolbieb van school. In de bijlage 
vindt u hier verder informatie over. 
 

Reminder traktatie 

Traktaties bij verjaardagen mogen, mits verpakt. Dus geen blokjes kaas, plakjes worst 
et cetera. Alleen in de eigen klas.  
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deze en voorgaande nieuwsbrieven zijn terug te vinden op onze website:  praktische info - nieuwsbrief 

Komende activiteiten 

Dit staat er de komende periode op het programma: 

16 september: instuif korfbal groep 3-4 (15.00-16.00 uur) 

21 september: MR-vergadering 

23 september: start kinderpostzegels + schoolkorfbal toernooi  

groep 3-4 

30 september: start Kinderboekenweek 

2 oktober: Nieuwsbrief 

8 oktober: leerlingenraad 

9 oktober: sponsorrun + afsluiting Kinderboekenweek 

12-16 oktober: Herfstvakantie 

19- 23 oktober: week van de pauzehap 

 

Vrijdag   volgende nieuwsbrief   
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Even voorstellen 
Hallo allemaal, 
Mijn naam is Susanne de Vries en ik kom uit Eesveen. Ik 
studeer aan de Katholieke Pabo in Zwolle. In mijn derde jaar 
ben ik op de Beatrixschool terecht gekomen. Daarvan zullen 
een aantal van jullie mij wellicht nog kennen. Vorig jaar heb 
ik stagegelopen in zowel groep 3/4 als in groep 4/5.  
Ik zit inmiddels in mijn vierde en laatste jaar van mijn 
opleiding. Tijdens dit schooljaar mag ik zelf voor de klas. Het 
komende schooljaar mag ik juf zijn van de kinderen in groep 
3/4B. Ik ben iedere donderdag en vrijdag op school. 
Ik vind het heel leuk dat ik nog een jaar mag rondlopen hier 
op de Beatrixschool. Ik hoop er met iedereen een superleuk 
jaar van te maken! 
Groetjes, Susanne 
 
 

Oproep voor ondergoed, sokken en lange broeken! 
Een ongelukje komt in de kleutergroepen nog wel eens voor. Helemaal niet erg, dat 
kan gebeuren! 
We zijn op zoek naar reservekleding in maat 116/122/128. 
We hebben ondergoed nodig voor zowel jongens als meisjes, sokken en lange 
(jogging)broeken. Ook zouden we graag reserve gymschoenen en laarzen in maat 
26/27 kunnen gebruiken. 
Heeft u dit thuis nog liggen, mogen wij het dan gebruiken? 
Alvast heel hartelijk bedankt! 
De kleuterleerkrachten 
 

Kinderboekenweek en sponsorloop  
Woensdag 30 september start de Kinderboekenweek. Het thema van de 
Kinderboekenweek is “En toen…” Of te wel, geschiedenis.  
Komende weken gaan de groepen al knutselwerkjes in dit thema maken. Enkele van 
deze werkjes worden tentoongesteld in Steenwijks Boekhuys aan de Oosterstraat 4-
6 te Steenwijk.  
Dit jaar houden we ook een sponsorloop, deze zal plaatsvinden op vrijdag 9 oktober. 
Hierover volgt binnenkort meer informatie via Social Schools.  
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Ingekomen post 
 

Zaterdagmiddag 19 september: maak GRATIS kennis met tennis bij LTC 

Steenwijk 
Lijkt tennis je een leuke sport? Kom dan op zaterdagmiddag 19 september tussen 
14.00 en 16.00 uur voor een GRATIS tennisles bij LTC Steenwijk. Je kunt 
dan gratis 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! 
De tennisles gaat altijd door. Bij slecht weer wordt uitgeweken naar een binnenbaan. 
Voor meer informatie en opgave: www.ltcsteenwijk.nl    
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Nieuws van de (school)bibliotheek! 
 
Voorstellen 
Beste ouders, 
Graag stel ik mij even kort voor. Mijn naam is Marijke van den Berge en 
ben werkzaam bij de Bibliotheek Kop van Overijssel als coördinator 
dBos en KennisLab.  
dBos staat voor de Bibliotheek op school. Dat betekent dat de school 
en Bibliotheek structureel samenwerken aan het bevorderen van lezen en leesplezier 
op de school. Ook dit jaar zal ik regelmatig op de school zijn om allerlei activiteiten te 
doen rondom lezen in de schoolbibliotheek en/ of in de klas. 
 
Gratis lidmaatschap Openbare Bibliotheek 
Kinderen die veel lezen, zijn beter in taal. En daardoor vaak ook beter ook in andere 
vakken. Hoe meer je leest, hoe makkelijker je leert. En dat is niet vreemd. Want 
overal moet je lezen, van rekensommetjes tot aan een recept dat je leest voordat je 
gaat koken.  
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Gelukkig vinden de meeste kinderen lezen ook echt leuk, zeker als ze een mooi boek 
hebben gevonden. De school heeft een prachtige schoolbibliotheek waar de 
kinderen regelmatig een boek uit mogen halen. Maar het is ook belangrijk dat 
kinderen thuis boeken lezen. Vandaar dat alle kinderen die nog geen lid zijn van de 
openbare bibliotheek, een gratis Bibliotheekpasje kunnen krijgen via de school. 
Mocht uw kind nog geen lid zijn, geef het door aan de school. 
 
Wist u dat  

• 80% van de kinderen het leuk vindt om een boek te lezen? 

• Kinderen het leuk vinden om naar de Bibliotheek te gaan? 

• Er altijd wel een boek is dat uw kind interesseert? 

• Dat de bibliotheekmedewerker u graag helpt bij het vinden van een goed boek? 

• Dat u ook online boeken kunt reserveren en lenen? 
 
 
Stripboeken 
Op 28 augustus is het ‘Lees stripboeken in het openbaar dag’. Maak een selfie van 
waar jij je stripboek leest. Is dat op het voetbalveldje? Of in de winkelwagen terwijl 
je ouders de boodschappen doen? Trots op je foto? Deel het met school, dan kan het 
in de volgende nieuwsbrief worden geplaatst.  
 
Boekentip 
Titel: Wat rijmt er op stoep? 
Auteur: Harmen van Straaten 
 
Dit keer een boekentip voor de kleuters. Houd u ook van een beetje ondeugd? 
Beleef dan tijdens het voorlezen dit hilarische avontuur met uw kind. Wie wordt op 
het verkeerde been gezet en rijmt met vieze woorden of houden we het toch maar 
liever netjes?! 
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