
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parkeren bij school 
Nu het najaar weer is aangebroken, zien we een toename in het aantal kinderen dat met de auto 

naar school gebracht wordt. 

Dat geeft de nodige overlast bij het parkeren, gelet op het beperkte aantal parkeerplaatsen. 

Soms besluiten ouders dan hun auto op plekken te parkeren, waar de doorgang naar school 

belemmerd wordt. Mocht er een calamiteit zijn, dan is de school daardoor voor de hulpdiensten niet 

meer bereikbaar. 

Dat kan niet de bedoeling zijn. 

Daarom wederom een oproep aan al onze ouders. 

Probeer zoveel mogelijk te vermijden dat u met de auto 

naar school komt. Moet u toch met de auto komen, 

parkeer dan op plekken die daarvoor bedoeld zijn. 

Wanneer de parkeerplaats voor school vol is, betekent 

dat dus uitwijken naar ofwel de parkeerplaats achter de 

Clausschool of andere plekken in de wijk. 

We snappen dat het kleine aantal parkeerplaatsen 

vervelend is, maar kunnen daar helaas ook niets aan 

veranderen. 

Denk aan de veiligheid van onze kinderen. 

 

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: 

 

17 t/m 21 oktober: Herfstvakantie 

 

27 oktober: luizenpluizen 

 

4 november: Nieuwsbrief 

 
Nieuwsbrief voor 

nieuwsgierige ouders 

 

ieuwsgierige ouders 

2022-2023

  
14 oktober  2022 



Traktaties 
Wanneer je jarig bent, wil je dat natuurlijk vieren. Thuis, in de klas, met je vrienden en vriendinnen. 

Het is dan ook een heel leuk idee om je klasgenoten te trakteren. 

Als school promoten we het trakteren op gezonde traktaties. Dit in het kader van het bevorderen van 

gezond gedrag. Landelijk zien we dat gezonde voeding, waaronder ook gezonde traktaties, terecht 

een belangrijk thema is. De nadelige gevolgen van ongezonde voeding en traktaties nemen alleen 

maar toe. Niet voor niets wordt hier in campagnes in de media regelmatig aandacht aan besteed.  

De laatste tijd zien we weer een toename in ongezonde traktaties op school. We snappen ook de 

aantrekkelijkheid hiervan wel. We snappen ook dat uw kind ‘maar één keer in het jaar jarig is’, maar 

dat geldt ook voor de klasgenootjes. En elke keer wordt er, terecht, getrakteerd in de klas. 

We verzoeken onze ouders dan ook dringend te kiezen voor een gezonde traktatie wanneer hun kind 

jarig is. 

Laten we ook hierin samen optrekken als school en ouders, in het belang van de gezondheid van 

onze kinderen.  

 

Schoolreizen 
We worden in toenemende mate geconfronteerd met enerzijds ouders die de schoolreisbijdrage niet 
kunnen betalen, waar we begrip voor hebben. In de huidige tijd zijn de financiële uitdagingen zelfs 
nòg groter dan voorheen. 
Anderzijds hebben we te maken met ouders die aangeven dat hun kind niet meegaat op meerdaagse 
schoolreis. In het team hebben we hierover gesproken en zijn tot het volgende gekomen, in 
afstemming met de MR. 
 
Wat betreft de kosten: 
We willen graag schoolreizen blijven organiseren, maar moeten proberen dit voor de ouders qua 
kosten beheersbaar te houden. Opgemerkt dat school niet over de middelen beschikt dit te 
bekostigen. Dat maakt het ook voor ons een puzzel hoe dit allemaal te kunnen organiseren. 
Daarom gaan we het vanaf dit schooljaar als volgt doen: de groepen 1 t/m 6 hebben jaarlijks een 
eendaagse schoolreis, de groepen 7-8 het ene jaar een ééndaagse en het andere jaar een 
meerdaagse schoolreis.  
Daarbij proberen we de kosten zo laag mogelijk te houden door kritisch te kijken naar bestemmingen 
en programma. 
In 2023 gaan we de schoolreis koppelen aan het jubileum: de Beatrixschool bestaat in 2023 50 jaar! 
We gaan dan een gezamenlijke schoolreis met de hele school organiseren. Vergelijkbaar met het 40-
jarig jubileum in 2013.  
 
 



 
In het voorjaar, gekoppeld aan de BeatrixExpo, gaan we een sponsorloop organiseren. De opbrengst 
daarvan komt in een ‘fonds’ die we als buffer gebruiken voor het betalen van schoolreiskosten. Dat 
‘fonds’ gebruiken we dus om de bijdrage te betalen van ouders die financieel niet in staat zijn de 
schoolreisbijdrage over te maken.   
Daarnaast doen we bij deze een oproep aan al onze ouders. Bent u in de gelukkige omstandigheid – 
en ziet u het zitten - om een bijdrage aan dit ‘fonds’ te leveren?  
Laat dat dan s.v.p. aan ons weten, uw bijdrage is natuurlijk zeer welkom. 
Voor alle duidelijkheid: àlle kinderen gaan mee op schoolreis, niemand wordt uitgesloten. Ook niet 
wanneer ouders dit niet kunnen betalen. Da’s geen eigen beleid, maar wettelijk verplicht. En behalve 
dat, is het ook vanuit onze visie en het gedachtengoed van openbaar onderwijs niet aan de orde dat 
kinderen worden buitengesloten. 
Mocht de bodem van dit in te stellen ‘fonds’ in zicht komen, verzinnen we weer een actie om de kas 
te spekken. 
Over de gezamenlijke schoolreis in 2023, gekoppeld aan ons jubileum, ontvangt u z.s.m. nadere 
informatie. Onder andere over de hoogte van de schoolreisbijdrage. 
De groepen 7-8 hebben dit schooljaar dus geen meerdaagse schoolreis. 
 
Mee op schoolkamp: 

Schoolreis/schoolkamp is een geplande onderwijsactiviteit. Omdat het binnen het schoolprogramma 

valt, is het voor leerlingen verplicht hieraan deel te nemen. 

We hebben te maken met een voor ons nieuw fenomeen: ouders die aangeven niet te willen dat hun 

kind meegaat op schoolkamp. Dat kan echter niet zomaar, gelet op de wet op de leerplicht.  

Het beleid is als volgt. Wanneer een ouder niet wil, dat zijn/haar kind mee gaat op (meerdaagse) 

schoolreis, dan moet hij/zij hiertoe schriftelijk, met argumenten onderbouwd, een verzoek bij de 

directeur indienen. 

Deze beoordeeld of de bezwaren gegrond zijn of niet en verleent op basis van deze beoordeling al 

dan niet toestemming het kind te onttrekken aan dit onderdeel van het schoolprogramma. Zo ja, dan 

is het kind wèl op school, bezig met ander schoolwerk. De leerling is immers leerplichtig. 

Alvorens een dergelijk verzoek in te dienen wil ik nadrukkelijk ter overweging meegeven uw kind deel 

te laten nemen. Samen op schoolreis gaan, draagt bij aan de ontwikkeling van uw kind. Het is meer 

dan alleen een gezellig uitje. Het gaat ook over samenwerken, er voor elkaar zijn, samen 

verantwoordelijkheid dragen. 

 

Mensen met een hart van goud...ze bestaan! 

 

Een ervaring, te mooi om niet te delen. 

In een tijd, waarin we elkaar om het minste of geringste op social media in de haren vliegen. waar de 

lontjes regelmatig wel erg kort lijken te zijn en we ons zorgen maken om verharding in de 

maatschappij, is er zo ineens een moment waarop je je realiseert: gelukkig, ze zijn er nog... mensen 

met een hart van goud. 

Onlangs kreeg ik een mailtje van een omwonende van onze school. Hij schreef me het volgende: 

 

"Het zijn zorgelijke tijden, zeker voor gezinnen met schoolgaande kinderen. Er zullen ouders zijn die 

niet met hun kinderen op vakantie konden. Vaak nee moeten zeggen, gewoon omdat het geld er niet 

is. Ik zelf leef bevoorrecht met een goed pensioen en heb niet zoveel meer nodig. Daardoor heb ik 

deze maand geld over. Gegeven wat ik hierboven schreef wil ik dit niet allemaal op mijn 

spaarrekening zetten, maar een deel daarvan aan een ouderpaar geven om alsnog iets fijns met hun 

kinderen te kunnen ondernemen. Dat het dan wèl kan. Mijn probleem is dat ik zelf zo'n gezin niet 

weet. Daarom vraag ik U of U mij wel aan de naam van zo'n gezin kan helpen. Maar dat kan U, hoe 

goed bedoeld ook, in grote problemen brengen in verband met de Privacy Wetgeving. De oplossing 

zie ik dat U mij bekend maakt dat er wel degelijk zo'n gezin bij U bekend is. Ik breng U dan in een 

gesloten blanco enveloppe het geld en U vraagt één van de ouders even langs te komen. Vertelt ze 

mijn verhaal en overhandigt de enveloppe. Ik wil absoluut onbekend blijven in dit hele verhaal. Mijn 



bedoeling is dat ze bij alle narigheid en zorg waarin zij leven moeten, ook eens wat ruim geld hebben 

om dat voor zichzelf en met hun kinderen te kunnen 'verpatsen'." 

Natuurlijk hebben ook wij op onze school gezinnen, die een extraatje maar al te goed kunnen 

gebruiken. Die iedere uitgave wel tien keer moeten overwegen. Uit deze gezinnen hebben we er 

eentje geloot - want wie zijn wij om te kiezen - dat inmiddels blij gemaakt is met de anonieme gift 

van een buurman met een hart van goud. 

Onlangs hebben we afgesproken en kwam deze aardige buurman een enveloppe brengen. Hij drukte 

me nogmaals op het hart, zelf anoniem te willen blijven. En vooral tegen de ontvanger van de gift te 

zeggen, dat ze er iets mee moeten gaan doen wat anders wellicht nooit kan.  

"Verbras het maar"' moet je ze maar zeggen... 

Wat een prachtig gebaar. 

Gevonden voorwerpen 
De open kast in de gang bij de conciërges zit boordevol met kleding. Hieronder een paar foto’s van 

wat er allemaal achterblijft op school. Tot 7 november kunt u de evt. verloren spullen ophalen, 

daarna wordt het opgeruimd en gaat het naar de kledingcontainer.  

 

 



Luizenpluizen 
Op donderdag 27 oktober staat het team van ouders klaar om alle leerlingen van de school te 
controleren op hoofdluizen. Zo hopen wij de luizen de baas te blijven. Liever deze dag geen gel/lak 
opbrengen of ingewikkelde kapsels!   
 

Ingekomen post 

 

Nieuws uit de Bibliotheek 

 
Ga jij mee op ontdekking tijden de GIGA-GROEN-DAG? 

Op zaterdagmorgen 15 oktober is in Bibliotheek Steenwijk van 10.00 tot 12.30 van alles te 
ontdekken. Er komt een echt ROVA vrachtwagen en je kunt zelf een herfstslinger maken. Er is 
een GIGA GROENE Speurtocht in het Slingerbos en een workshop waarbij je door middel van 
zonnepanelen stroom gaat opwekken. Kijk voor deze laatste 2 activiteiten ook even in de agenda om 
je aan te kunnen melden! Kom gezellig langs om de andere activiteiten te ontdekken. Zien we jullie 
op 15 oktober? 

GIGA-GROENE Speurtocht 

De Kinderboekenweek heeft dit jaar het thema Gi-ga-groen! De natuur is overal om ons heen en 
buiten is er van alles te doen! En dat gaan jullie ontdekken tijdens deze speurtocht.  

Net als Melle uit het boek "De Gorgels". Hij ontdekte dat hij super-ogen heeft en echt alles in de 
natuur ziet. Na een kort fragment uit het boek “De Gorgels” start een Super Speurtocht in het 
Slingerbos. Lukt het de kinderen uit groep 3 tot en met 6 samen met hun (groot-) ouders de Gi-ga-
groene natuurwereld van het Slingerbos in Steenwijk ontdekken? Luister naar de verhalen van de 
Gorgels en ontdek je eigen super-ogen super-oren en super-speurneus tijdens de superspeurtocht 
die IVN daar heeft uitgezet. 

Datum zaterdag 15 oktober 2022 

Tijd 10:00 uur 

Waar Bibliotheek Steenwijk 

Voor wie Basisschool kinderen 

 

 

https://www.bibliotheekkopvanoverijssel.nl/agenda/2015-giga-groene-speurtocht
https://www.bibliotheekkopvanoverijssel.nl/agenda/2019-experimenteer-met-zonne-energie
https://www.bibliotheekkopvanoverijssel.nl/agenda/2019-experimenteer-met-zonne-energie
https://www.bibliotheekzwartewaterland.nl/agenda
https://www.bibliotheekkopvanoverijssel.nl/agenda/bibliotheek-steenwijk/view-map?tmpl=component&format=html


Experimenteer met Zonne-energie  

Experimenteer met Zonnecellen in de bibliotheek Steenwijk op 15 oktober. 
Daag jezelf uit door te experimenteren met zonne-energie. Bouw een zonnecel met losse elektronica 
onderdelen en stuur daarmee een propeller aan. Lukt het jou beweging uit de zon te halen? 
Deze workshop is geschikt voor kinderen van 9 t/m 15 jaar. 

Tijd 10:00 tot 11:30 uur 

Voor wie Jeugd en jongeren 

Prijs € 6,00 

 

Sam& voor alle kinderen 
Schoolspullen, sporten, muziek- en zwemles, een verjaardag 

vieren of een uitje (*geldt niet voor schoolreizen). Het lijkt 

normaal voor alle kinderen in Nederland, maar niet elke 

ouder kan het betalen. Ben je een ouder met weinig geld of 

ken je een kind dat opgroeit in deze situatie? Start dan een 

aanvraag! Sam& zorgt ervoor dat de aanvraag bij de juiste 

organisatie terechtkomt. Sam& is een 

samenwerkingsverband van Leergeld Nederland, Jeugdfonds 

Sport & Cultuur, Nationaal Fonds Kinderhulp en Stichting Jarige Job.  

 

Samen bieden zij één digitaal loket waar ouders en intermediairs een aanvraag kunnen doen voor de 

voorzieningen die de organisaties bieden. 

Sam& is er voor alle 315.000* kinderen en jongeren van 0 tot 21 jaar die opgroeien in arme gezinnen. 

Ouders met weinig geld kunnen bij ons terecht zodat ook hun kind(eren) mee kunnen doen met 

activiteiten zoals sport of het vieren van een verjaardag. 

Het doel van dit samenwerkingsverband is om meer kinderen te kunnen bereiken met een breder 

pakket aan voorzieningen. De website kun je zien als een gezamenlijke voordeur. Zodra je als ouder 

of intermediair een aanvraag via onze website indient, dan wordt de aanvraag achter de schermen 

opgeknipt en gaat ieder stukje van de aanvraag naar de juiste partner. Het voordeel voor de 

aanvrager is dat hij/zij niet op meerdere plekken een aanvraag hoeft in te dienen en beter kan zien 

welke mogelijkheden er zijn in de betreffende woonplaats. 

De website vind je hier: www.samenvoorallekinderen.nl 

 

 
 

http://www.samenvoorallekinderen.nl/

