
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Weer begonnen 

Deze week ben ik weer gestart op het  ‘oude nest’. 

Dat voelt goed. Alsof ik niet ben weg geweest. Hoewel, op De Rolpaal is wel het één en ander 

veranderd: wat een prachtige schoolinrichting heeft die gekregen. Nieuwe vloeren, nieuwe 

meubels, het ziet er allemaal heerlijk fris en anno 2021 uit. 

Een andere actualiteit is de studiemiddag van donderdag, met als thema ‘mentorentraining’. 

Willeke Mos (opleider in school) verzorgt deze training aan de teams van Beatrixschool en 

Rolpaal. Een mooi voorbeeld van samen optrekken in het cluster. De mentorentraining is er op 

gericht nòg beter de PABO-studenten te begeleiden die bij ons stage lopen. 

Ik zie er naar uit u allen, zonder teveel corona-beperkingen, te kunnen ontmoeten.  

Jan Oosterhof 

Versoepelingen na de herfstvakantie 

Na de herfstvakantie kunnen wij op de Beatrixschool een aantal versoepelingen doorvoeren t.a.v. het 
oude Coronabeleid: 

· Oudergesprekken/zorggesprekken/HGPD mogen weer fysiek gevoerd worden. 
· Ouders mogen na 14.00 uur weer op het schoolplein om hun kinderen op te halen. 
· Ouders van groep 1/2 mogen de kinderen ’s ochtends en ’s middags brengen tot aan de    
  buitendeur. 
· In individuele gevallen en op afspraak mogen ouders weer de school betreden. · Groepen  
  ouders kunnen dus nog niet aanwezig zijn in de school. 
 

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: 

12 oktober: MR-vergadering 

14 oktober: leerlingenraad 

18 t/m 22 oktober: herfstvakantie 

27 oktober: luizenpluizen 

29 oktober: nieuwsbrief 

1 november: studiemiddag- kinderen om 12.00 vrij 

2 november: Groep 1/2a + b: My feet are made for dancing 

(muziek)- Scala- op school 

3 november: national schoolontbijt 

3 november: OR-vergadering 
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Parkeren 

Nu het herfstweer de overhand weer krijgt, zien we ook een toename van auto’s 

bij het brengen en halen van de kinderen. Op zich begrijpelijk, maar helaas leidt 

het wel tot de nodige ‘chaos’ op het toch al kleine parkeerterreintje bij school. 

Dat geeft nu en dan de nodige irritaties, wat we natuurlijk proberen te vermijden. 

Daarom een dringend beroep zo weinig mogelijk met de auto naar school te 

komen. En brengt u uw kind wel met de auto, maak dan waar mogelijk gebruik 

van de Kiss and Ride aan de Gagelsweg. 

Ik wil u er op attenderen, dat parkeren langs de Middenweg sowieso niet is toegestaan. Met 

enige regelmaat wordt hierop door de politie gehandhaafd. 

Laten we rekening houden met elkaar. We willen immers allemaal dat onze kinderen een veilige 

route naar en van school hebben. 

 

Vrijdag 15 oktober, sluiten we de Kinderboekenweek af. 

Met de hele school gaan we op zoek naar vossen in de wijk. De vossen zijn verkleed in het 

thema:  Beroepen. De kinderen mogen ook verkleed, ze mogen zelf kiezen wat ze willen 

aantrekken. We maken er een gezellige ochtend van. 

 

MR headlines 

De MR heeft vergaderd op 13 september jl. Onder andere de volgende onderwerpen hebben wij 

besproken: 

- Het jaarverslag wordt afgerond en is binnenkort te vinden op de website; 

- Het school-ondersteuningsprofiel is inhoudelijk doorgenomen. Hiermee wordt de kwalitatieve 

en kwantitatieve samenstelling van onze school in kaart gebracht. 

- Ouderparticipatie: hoe dit vorm geven? Er zijn veel ideeën. Het is dan ook interessant om de 

verbinding te maken met de Rolpaal. Wordt vervolgd. Voor meer informatie kunt u gerust 

contact op nemen met een van onze MR-leden! 

 



De Ouderraad 
Wie zijn wij 

De Ouderraad van de Beatrixschool bestaat uit enthousiaste, betrokken ouders en twee 

leerkrachten die zich bezighouden met het organiseren van extra activiteiten dankzij de jaarlijkse 

ouderbijdrage. Denk daarbij aan de sportdag, uitjes met de klas, Kangaroewedstrijd, festiviteiten 

rond Sint en Kerst en Koningsspelen 

 

Adriaan van Wezep, Eva van der Pol, Angelique Boonstra, Hetty van der Veen, Paulien Vreeburg, 

Sieta Maat 

Annet van Veen, Maaike Kerdijk, Corina Vink, Marjolein Koolen, Stefanie Dijkshoorn en Frieda 

Otten (niet op foto) 

Schoolplein 

Het afgelopen schooljaar hebben we door de Coronabeperkingen helaas niet veel kunnen 

organiseren. Om toch iets te kunnen doen voor de kinderen gaan we het schoolplein een flinke 

opknapbeurt geven. Het plan wordt steeds mooier. We houden u op de hoogte!  

En komend schooljaar staan alle vaste activiteiten gewoon weer op de agenda en we gaan ervan 

uit dat we alles gaan organiseren.  

We zoeken nieuwe leden! 

Na dit schooljaar zwaaien er leden af. We zijn dus nu al dringend op zoek naar Nieuwe Leden! 

We vergaderen zes keer per jaar en de activiteiten worden onderverdeeld in subgroepen. Ben jij 

de betrokken ouder die graag meedenkt, organiseert en de handen uit de mouwen steekt? Neem 

contact op via or@obsbeatrixschool.nl  of spreek een van ons aan op het schoolplein! 
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Ingekomen post 
 

Sparen voor boeken via 

Steenwijks boekenhuis 

(Kinderboekenweek) 

 

Gratis boeken voor de schoolbieb! 

Kinderboekenweek 2021 belooft een feestje te 

worden! Steenwijks Boekhuys organiseert dan weer 

de succesvolle actie ‘Sparen voor je schoolbieb!’. 

Een fantastische manier om je schoolbibliotheek gratis uit te breiden met een verse aanwas 

nieuwe kinderboeken. 

 

Zo werkt het 

• Koop tijdens de Kinderboekenweek een kinderboek bij Steenwijks Boekhuys en lever het 
bonnetje in op school. 

• De school verzamelt al deze kassabonnen. 
• De verzamelde bonnen kunnen worden ingeleverd bij Steenwijks Boekhuys. 
• De winkelmedewerker telt de kassabonbedragen na inlevering bij elkaar op en 

overhandigt een waardebon. 
• Hoe meer bonnen, hoe meer boeken. Iedereen kan meesparen! 

 

 



 

 

  

 


