
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actueel 
Nog maar 2 weken en dan is 2019 alweer voorbij en maken wij ons klaar voor 2020! Het bezoek van 
Sinterklaas was een echt feest! Wat heeft iedereen het leuk en gezellig gehad! Nog maar net de 
pepernoten achter de kiezen, werd de school in Kerstsfeer gebracht en werden in de Sinterklaasliedjes 
ingeruild voor “Stille nacht” en “Jingle Bells”  
Volgende week donderdagavond het Kerstdiner, wij hebben er zin aan om iedereen in zijn/ haar beste 
outfit te verwelkomen!  
De laatste vrijdag voor de vakantie opruimen en dan heerlijk 2 weken vakantie! Twee weken om te 
genieten van elkaar en met elkaar! Team Beatrix wenst iedereen hele fijne feestdagen en een gezond, 
gelukkig en fijn 2020! 
 

Kerstviering (vanuit de Kerstcommissie) 
Donderdag 19 december hebben we kerstfeest. De deuren gaan om 17.15 uur open.  
De leerlingen gaan allemaal door de linker hoofdingang naar binnen. 
Om 18.30 uur is het kerstfeest afgelopen. De groepen 1 tot en met 4 worden uit de 
klas opgehaald en de groepen 5 tot en met 8 komen zelf naar buiten toe. 

 

Social schools  
Binnenkort gaan we als school over op een nieuwe app om informatie te verstrekken aan ouders. We 
gaan dan gebruik maken van de app ‘social schools’. Door deze app te gebruiken kunnen we ouders en 
leerlingen op de hoogte houden van alle leuke activiteiten die de kinderen doen, maar ook 
coachgesprekken inplannen, een agenda bijhouden enzovoorts. De app zal zeer waarschijnlijk de 
facebookpagina gaan vervangen, omdat ‘social schools’ de privacy van de leerlingen beter beschermt. 
Om de app te kunnen gebruiken, moeten ouders een account aanmaken. Binnenkort ontvangt u meer 
informatie over hoe ouders een account aan moeten maken. 
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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: 

19 december:  vanaf 12u. alle leerlingen vrij (staat niet op de kalender!) 
kerstdiner (zie uitnodiging van deze week) 
 

20 december:  alle leerlingen 12 uur vrij (let op! Ook de kleuters) 
 

23 december t/m 3 januari: 2020 kerstvakantie  
 

6 januari  1e Schooldag van 2020! 
9 januari:  luizenpluizen  
  leerlingenraad 

10 januari:  volgende nieuwsbrief  
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Voorleeskampioen Beatrixschool 
Donderdag (29 november) is Marit Veenbergen uit groep 8 gekozen tot voorleeskampioen van de 
Beatrixschool. 
In de hele maand november zijn in de groepen 7 en 8 voorrondes gehouden. In beide groepen werden 
twee winnaars gekozen. En die vier winnaars hebben donderdag voor een groot publiek en een vakjury 
een verhaal voorgelezen. Het lijkt wel of het niveau van het voorlezen elk jaar nog stijgt. Het was super 
leuk! 
De publieksjury en de vakjury hebben uiteindelijk Marit als kampioen gekozen. Ze las voor uit het boek 
“Niek de groot, Brokkenpiloot” van Lincoln Peirce. Marit wist het publiek van het begin tot het eind te 
boeien in een prachtige voorleesstijl. 
Zij zal in februari 2020 meedoen aan de wedstrijd: Voorleeskampioen van Steenwijkerland. 
Wij feliciteren Marit natuurlijk van harte met dit succes. 

 

Oproep  
Stichting Op Kop werft gedurende het hele jaar door personeel. Wij komen als stichting alleen in de 
situatie dat het steeds lastiger wordt om personeel te vinden. Invallers komen vaak al snel op een 
school waar ze een vaste baan krijgen, terwijl juist ook de invalpool erg belangrijk is. Er is veel 
vacatureruimte en men wil graag een vaste aanstelling, dicht bij huis en het liefste op één school. Zijn 
er nog ouders met een onderwijsbevoegdheid, die (deels) vrij zijn en bij uiterste nood willen invallen? 
Zo ja, zou u dan contact willen opnemen met meester Jan en/ of juf Willeke? 
 

Tot slot: 
We wensen iedereen alvast hele, gezellige feestdagen, een fijne vakantie en alle 

goeds voor 2020!  
We zien elkaar weer op 6 januari! 
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Ingekomen: 

 

Red Hero Kids Run 
Op donderdag 19 december van 12.00 uur tot 15.00 uur vindt De Red Hero Kids Run plaats bij 
de Atletiekbaan Steenwijk (Start78): een leuke activiteit voor basisschoolleerlingen waarbij het 
opgehaalde geld volledig ten goede komt aan 3FM Serious Request: The Lifeline. 
Deze middag zijn er meerdere basisscholen uit Steenwijk aanwezig en rennen wij samen 
zoveel mogelijk rondjes voor het goede doel. Er is een randprogramma (klein theater, overige 
activiteiten) en het draait vooral om plezier.  

 
Lijkt het je leuk om mee te doen? Het is gratis en wij verzorgen alles! Het eten, drinken, 
randprogramma, alle materialen, en een vette medaille! Bij de conciërge ligt een 
deelnemerslijst waar je je kan aanmelden. Iedereen is welkom. Tot dan!  
 

 


