
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beatrix-Expo 

Op donderdag 13 oktober staat de 1ste Beatrix-Expo gepland van 17.00-18.00 uur.  

De leerlingen van school gaan de aankomende weken druk bezig met allerlei werkjes etc. 

met het thema van de Kinderboekenweek “Gi-ga-groen” Deze willen ze graag donderdag 13 

oktober van 17.00-18.00 uur aan iedereen laten zien.  

 

Hierbij nodigen wij iedereen uit de Beatrix-expo te komen bezoeken! Binnenkort volgt hier 

meer informatie over. 

 

 
 

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: 

 

28 september: start kinderpostzegels 

28 september: 3-4 instuifmiddag korfbal Noveas (13.00- 15.00 uur) 

5 oktober: start Kinderboekenweek 

5 oktober: schoolkorfbaltoernooi groep 3-4 

11 oktober: MR-vergadering 

13 oktober: leerlingenraad 

13 oktober: Beatrix-expo 

14 oktober: nieuwsbrief 

 

17 t/m 21 oktober: Herfstvakantie 

 

 
Nieuwsbrief voor 

nieuwsgierige ouders 

 

ieuwsgierige ouders 

2022-2023

  
23 september  2022 



Juf Willeke afwezig 

Juf Willeke zal de komende weken ‘uit de running’ zijn. Zij zal volgende week een medische 

ingreep ondergaan en zal daarna moeten herstellen van deze operatie.  

De taken van Willeke worden de komende periode waargenomen door de volgende 

personen. Rolanda Stokker neemt de ib-taken waar. Rolanda zal ook de aankomende HGPD-

gesprekken overnemen die voor volgende week donderdag 29 september staan gepland. 

Annet van Veen neemt het onderdeel stagecoördinator en WPO-begeleiding over. De taken 

van locatie-coördinator liggen bij haar afwezigheid bij Jan Oosterhof. We wensen Willeke 

een spoedig herstel toe. 

 

MR vergadering  

Op dinsdag 31 augustus 2022 heeft de MR weer vergaderd. We hebben onder andere de volgende 

punten besproken: 

- Het jaarplan: welke doelstellingen heeft de Beatrixschool dit jaar en hoe kun je het gewenste 

resultaat bereiken? 

- Doorgaande lijn van Kaka (opvang) naar de Beatrixschool als positief ervaren; 

- Stand van zaken schoolplein; 

- De schoolgids die binnenkort gepubliceerd wordt. 

Wilt u meer weten hierover? Schiet ons gerust aan op het schoolplein!  

 

Broertjes en zusjes 

We willen graag een beeld hebben hoeveel kinderen we kunnen verwachten in de komende tijd. 

Wanneer uw zoon of dochter binnenkort 4 jaar kunt u een aanmeldformulier aanvragen via 

directie@obsbeatrixschool.nl of kom even binnen. 

 

Schaakclub Steenwijk  

Na 3 jaar organiseert Schaakclub Steenwijk weer een: JEUGDSCHAAKTOERNOOI  

WAAR ?: Aan de Burgemeester G.W Stroinkweg 122 A in Onna.  

VOOR WIE ?: Alle leerlingen van de basisscholen in Steenwijkerland  

WANNEER ?: Het is op woensdagmiddag 26 oktober van 14.30 tot 17.00 uur. Je hoeft het niet goed 

te kunnen. Als je de spelregels kent mag je meedoen. Je speelt tegen kinderen van je eigen groep; 

dus 6,7 of 8 Jongere kinderen mogen ook meedoen en worden bij groep 6 ingedeeld. Het kost 5 Euro, 

Ieder kind krijgt een prijs Daar krijg je ook drinken en wat lekkers voor. Het betalen kan als je het 

Dorpshuis binnenkomt.  

Over 2 weken sturen wij een vervolg mail met informatie over de aanmeldprocedure (via een 

website). Als je vragen hebt kun je mailen naar: E-MAIL: dickteunis741@hotmail.com  
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