
 

Komende activiteiten 
Dit staat er de komende periode op het programma: 

Zomervakantie 

 

Maandag 26 augustus start nieuw schooljaar 

  start Blok 1 Vreedzame School 

Maandag 2 september Infoavond voor ouders groep 8 

  Informatie over project PO-VO 

Donderdag 5 september Informatieavond (19.00 – 21.00) 

Maandag 9 september hele week project ‘Dode Hoek’ 

Donderdag 12 september leerlingenraad 

  OR 

Woensdag 18 september groep 4-5 Muziekles 

  groep 3-4 instuifmiddag korfbal 

Donderdag 19 september Schoolfotograaf 

Vrijdag 20 september volgende nieuwsbrief 
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Nieuwsbrief voor 
nieuwsgierige ouders 

2019-2020
  

30 augustus 2019 

deze en voorgaande nieuwsbrieven zijn terug te vinden op onze website:  praktische info - nieuwsbrief 

We zijn weer gestart met een nieuw schooljaar. Mèt een continurooster! 

Natuurlijk is dat even wennen, maar dat gaat snel zo merken we ook nu 

weer. 

Ook nieuw dit schooljaar is de invoering van het ‘clustermodel’. Samen met 

de Rolpaal in Blokzijl vormen we een cluster. De directeur vervult nu ook in 

de praktijk de rol van clusterdirecteur, met een verschuiving/uitbreiding van 

taken en verantwoordelijkheden. Op schoolniveau is een locatiecoördinator 

aangesteld (bij ons Willeke Mos) die nu het eerste aanspreekpunt voor 

leerkrachten en ouders is. Ook delen beide scholen een interne begeleider 

(Ingrid Hagendijk), een rekenspecialist (Kim Dedden, leerkracht Rolpaal), 

een taalspecialist (Froukje Guldemond, leerkracht Rolpaal), een ict-specialist  

(Bert Schoemaker) en een administratieve kracht (Janny Petter). 

We gaan er weer een boeiend, leerzaam, opgewekt schooljaar van maken 

met elkaar. 

 

Wat actueel is 
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Deze week zijn er drie nieuwe juffen gestart op de Beatrixschool. 
Juf Kim Koman ging maandag van start. Zij komt op maandag, dinsdag en 
donderdag ’s ochtends op school en vrijdag de hele dag. Juf Kim gaat de 
begeleiding van een aantal leerlingen op zich nemen in het kader van 
leerlingzorg. 
Donderdag is juf Nikki officieel van start gegaan met haar WPO-stage. Juf 
Nikki is iedere donderdag en vrijdag in groep 3-4 te vinden. Ze runt deze 
groep samen met juf Willeke. 
En vanochtend is ook juf Nicole v.d. Bos gestart op de Beatrixschool. Zij komt 
iedere vrijdag in groep 1-2A. 
We wensen alle 3 juffen een geweldig leuke tijd op de Beatrixschool toe. 

Juf Nicole, juf Nikki en juf Kim gestart 

Informatieavonden 
Maandag 2 september is er, specifiek voor de ouders van groep 8, een 
informatieavond. We starten om 19.30 uur (inloop vanaf 19.15 uur). Eindtijd 
20.30 uur. Op deze informatieavond praten we deze ouders bij over het 
project ‘Make your choice!’. Dat is een project waarmee we de doorstroom 
naar het voortgezet onderwijs voor ouders en kinderen willen verbeteren. Hoe 
maak je de juiste afweging, de juiste keuze? Waarin zit het verschil tussen de 
diverse profielen nu eigenlijk precies. Dit project doen we samen met de RSG, 
Eekeringe en Clausschool. 
 
Op donderdag 5 september is de jaarlijkse informatieavond, waarop we de 
plannen voor het nieuwe schooljaar uit de doeken doen en waar de 
leerkracht u bijpraat over het reilen en zeilen in de groep in 2019-2020. 
We starten dan om 19.00 met een ronde in de groep, waar de leerkracht 
tekst en uitleg geeft. Om 19.45 starten we het plenaire deel in de 
middenruimte. De directeur licht hier toe wat er dit jaar op het programma 
staat. Om 20.20 uur is dan de tweede ronde in de groep, tot 20.50 uur. 
Wanneer u één stamgroep bezoekt (bijvoorbeeld omdat u één kind op de 
Beatrixschool hebt) kunt u dus een keuze maken: ofwel om 19.00 starten in de 
groep en vervolgens het plenaire deel. Of starten met het plenaire deel om 
19.45 en vervolgens naar de groep. 

Patio 
We hebben op onze school een patio. U heeft deze wellicht wel es gezien bij 
binnenkomst in school. De bloemen en struiken in deze patio zijn prachtig en 
trekken vlinders en vogeltjes aan. Allemaal geweldig en vooral de leerlingen van 
3-4 hebben hier mooi uitzicht op. 
Maar… het is een probleem om dit allemaal netjes te houden. Daarom zijn we op 
zoek naar een ouder, opa of oma die het leuk vindt hier een beetje toezicht op te 
houden en op zijn tijd wat te snoeien en wieden. Wie komt ons helpen? 
Reacties graag naar Willeke (locatiecoördinator) of Jan (directeur). 
 

Nieuw en oud meubilair 
U heeft waarschijnlijk ons nieuwe meubilair al bewonderd. We zijn er blij mee. 
In de laatste week van de vakantie is het meubilair geleverd. 
 
Het oude meubilair heeft voor een groot deel al een prachtige nieuwe 
bestemming gevonden. Het gaat naar een school in Gambia. Ellen en Bakary 
(ouders van Lamin en Mariama) hebben dit als ‘project’. Zij dragen er ook zorg 
voor dat de meubels op de juiste plek terecht komen. Niet alleen zij, ook wij zijn 
erg blij met deze mooie oplossing. Mooi dat we zo ons steentje kunnen bijdragen. 
Binnenkort gaan we ongetwijfeld foto’s zien van de nieuwe bestemming van de 
meubels. 
 

Formulieren 
Vandaag hebben de kinderen een schoolkalender en een activiteitenformulier 
mee gekregen. Wilt u dit formulier volgende week inleveren bij de leerkracht? 
Maandag gaat er ook nog een formulier mee, waarmee we de actuele 
telefoonnummers en mailadressen inventariseren. Deze ook graag bij de 
leerkracht weer inleveren. 
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Informatie van derden: 

Piano- en keyboardlessen 
Al enkele jaren is het mogelijk Pianoles, Keyboardles of Orgelles te volgen bij Janny 
Bennen - Stakelbeek.  
Neem contact op met Janny voor informatie en/of een gratis proefles.  
De leslocatie is aan de Burg. G. W. Stroinkweg 80 in Zuidveen. Tel:  06-11155109.  
E-mail: j.bennenstakelbeek@ziggo.nl. Website:www.jannybennenstakelbeek.nl. 
 


