
 

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

 

Maandag 28 januari BeatrixExpo 

Dinsdag 29 januari 7-8 workshop 

Woensdag 30 januari studiemiddag team 

Donderdag 31 januari leerlingraad 

Vrijdag 1 februari 7-8 workshop 

Dinsdag 5 februari 7-8 workshop 

Donderdag 7 februari 7-8 workshop 

 Soroptimist filmfestival 

Vrijdag 8 februari volgende nieuwsbrief 
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Nieuwsbrief voor 
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deze en voorgaande nieuwsbrieven zijn terug te vinden op onze website:  praktische info - nieuwsbrief 

Voor de komende maanden hebben we een aantal grote onderwerpen op 

de agenda staan. Op korte termijn start de jaarlijkse formatieprocedure 

weer. Dat wordt weer spannend, mede gelet op de daling van het 

leerlingaantal.  

Ook maken we al snel een start met de voorbereidingen op het nieuwe 

schoolplan. Het schoolplan beslaat een periode van 4 jaar en beschrijft het 

beleid en de schoolontwikkelingen voor die periode. Het huidige schoolplan 

loopt af, we stellen een nieuwe op voor 2015-2019. 

Dit doen we samen met het team en ook de MR is hier nauw bij betrokken. 

 

Afgelopen week heb ik onder andere gepuzzeld op de agenda voor de rest 

van het schooljaar. Om te kijken welke dag het handigst is als vaste 

Beatrixschooldag. Dat is gelukt. Vanaf nu ben ik iedere donderdag op de 

Beatrixschool. Slechts op één of twee donderdagen lukt dat helaas niet. 

Voor de Rolpaal wordt maandag de vaste dag. De rest van de week 

verdeel ik tussen beide scholen op basis van al geplande afspraken, de 

waan van de dag en een evenredige verdeling. 

 

Wat actueel is 

Aanwezigheid Jan: 
 
woensdag     30 januari  
donderdag     31 januari  
vrijdag        1 februari  
dinsdag        5 februari 
woensdag                6 februari 
donderdag              7 februari  
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Op donderdag 21 maart 2019 wordt de W4Kangoeroe2019 (WereldWijde 
WiskundeWedstrijd) gehouden. 

Hieraan doen bijna 6,5 miljoen leerlingen uit ruim 70 landen mee. Tien jaar 
geleden deed de Beatrixschool voor het eerst mee en ook dit jaar gaan we 
er weer voor. Het wordt een hele happening. We zijn erg benieuwd hoe 
onze leerlingen en onze school het er af gaan brengen. 
De wedstrijd bestaat uit ongeveer 24 verrassende vraagstukken die stuk voor 
stuk creativiteit of een flits van inzicht vragen. Vijf antwoorden per opgave 
zijn gegeven, één is er goed. Welke? De eerste vragen zijn makkelijk, maar 
gaandeweg worden ze lastiger. Voor de basisschoolleerlingen zijn er drie 
niveaus: wizFUN voor groep 3 en 4, wizKID voor groep 5 en 6 en wizSMART 
voor groep 7en 8. 
Ook dit jaar is het mogelijk om als duo mee te doen. Je kunt dan samen de 
vraagstukken maken. 
Enkele dagen voor de wedstrijd zal er uitleg worden gegeven over hoe alles 
in zijn werk gaat. Dat maakt het op de wedstrijddag een stuk makkelijker. Wil 
je oefenen of meer informatie dan kan je naar de website 
www.w4kangoeroe.nl gaan, daar kun je alles vinden wat je nodig hebt. 
Kinderen die mee willen doen met de Kangoeroewedstrijd, moeten zich 
voor 9 februari opgeven bij hun eigen meester of juf. De kinderen hebben 
een brief meegekregen over de Kangoeroe rekenwedstrijd. Daarin staat 
precies hoe men zich kan aanmelden. 

Bij deze stel ik me als toekomstig MR-lid graag even aan u voor. 
Mijn naam is Cindy Naber, ik ben getrouwd met Roy en woon met mijn gezin 
op het Kornputkwartier in Steenwijk. 
Elynn is onze oudste dochter van 6 en zit in groep 3/4 B bij juf Willeke en juf 
Femke. Fayènn is net 5 geworden en zit in groep 1/2 A bij juf Annemarie en 
juf Linda. 
Ik werk vier dagen in de week als manager en pedagoog bij een 
kinderopvangorganisatie in Meppel en haal daar veel plezier uit. Verder 
sport ik graag in mijn vrije tijd en hou ik van veel gezelligheid met vrienden 
en familie. 
Het lijkt me leuk om betrokken te zijn bij de school waar mijn kinderen een 
groot deel van hun kindertijd doorbrengen en ik kijk er dan ook naar uit om 
een positieve bijdrage te kunnen leveren als MR-lid van de Beatrixschool. 
 

Nieuw in de MR: Cindy Naber 

Meester Gerrit, ik 
snap die som niet! 

Woensdag 30 januari is er in Giethoorn een voorlichting voor de leden van 
de (G)MR. Deze voorlichting gaat over Koers Op Kop, de 
organisatieontwikkelingen binnen onze stichting. Deze ontwikkelingen zijn 
gericht op een andere organisatiestructuur, met de focus op kwaliteit. 
De plannen zijn veelbelovend, maar brengen logischerwijs natuurlijk ook 
vragen met zich mee. Het is goed, hier volop aandacht aan te besteden en 
het gesprek te voeren. 
 

Voorlichting voor (G)MR 

Denkt u er aan dat we aanstaande maandag van 17.00 tot 18.00 onze 
eerste BeatrixExpo hebben? Deze BeatrixExpo vervangt het Beatrixtheater.  
Op de BeatrixExpo kunt u bewonderen wat de kinderen zoal hebben 
gedaan op creatief vlak. Dat betreft een gevarieerd aanbod. 
Kom vooral een kijkje nemen en laat u door uw kind rondleiden of loop zelf 
rond langs de verschillende onderwerpen. 
Veel plezier! 

BeatrixExpo 
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Informatie van derden: 

Help ons zwerfafval opruimen in de wijk. Samen is het heel gezellig! 
 
Wanneer: elke 2e woensdag van de maand 
Hoe laat: 14:30 tot ongeveer 16:00  
Waar: Wijkcentrum de Oerthe 
 
Als dank verdien je met 2 x greenteam een zwembadkaartje 
of na drie keer een bioscoop-/intertoysbon. 
Doe je mee?!?  
 
We starten met wat drinken zodat je rechtstreeks vanuit school kunt 
komen en we eindigen met drinken en wat lekkers. 
Opgave kan via greenteam@wvdemiddenweg.nl Ook als je niet hebt 
opgegeven ben je van harte welkom te komen en dan kijken we of er 
nog ruimte voor je is. Gezellig als je erbij bent!! 
 
Hartelijke groeten van de greenteamcommissie 
 

Greenteam 

Binnenkort starten er weer twee nieuwe basis WEERBAARHEIDSTRAININGEN 
van Sportinn/AllesKids bij Sportinn Steenwijk! 
Vanaf WOENSDAG 27 FEBRUARI a.s. 
* van 13:00-14:15 uur de eerste training 
* van 14:30-15:45 uur de tweede training 
Gedurende 8 lessen leren kinderen van 8-14 jaar van trainers Robin Bekhof 
en Patricia Keetman sterker in hun schoenen te staan. 
Is jouw kind onzeker? Vindt hij/zij het moeilijk om zichzelf staande te 
houden in een groep? Wil je dat je kind leert op een goede manier voor 
zichzelf op te komen? Of wil je je kind optimaal voorbereiden op de 
middelbare school? 
De trainers helpen jouw kind om zijn/haar mentale en fysieke 
weerbaarheid te versterken. 
In de lessen worden oefeningen uit de Rots & Water programma, de jiu 
jitsu, yoga en de zelfverdediging gedaan. De trainers coachen je kind 
zodat het zich tijdens de training meer bewust wordt van zijn of haar eigen 
kracht, het krijgt meer zelfvertrouwen en leert voor zichzelf op te komen. 
Ook worden ouders en kinderen buiten de lessen om begeleid en 
gestimuleerd om het geoefende in de praktijk te brengen. 
Komt jouw kind meedoen? 
Voor opgave en/of meer informatie, neem even contact op met AllesKids 
(zie www.alleskids-yogacoaching.nl), Patricia Keetman 06-41426241 of 
patricia.keetman@outlook.com 
Bij opgave horen we graag of je kind mee komt doen in de eerste of in de 
tweede groep. Voor beide groepen geldt: we starten bij minimaal 12 
kinderen per groep en het maximum per groep is 16 kinderen. 

Weerbaarheidstrainingen 
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 Scala 


