
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Deze week….. 

Dan is het al december! De maand van de feesten! Vandaag hebben de kinderen een leuk 
Sinterklaasfeest gehad! Dank voor de Sinterklaascommissie voor het organiseren van dit feest! 
Ook dank voor de leden van de ouderraad die de school hebben versierd in Sinterklaasthema 
en dit weekend de school in Kerstsfeer brengen!  

 

Sinterklaas 
Vanmorgen heeft Sinterklaas met zijn twee pieten een dagje gewerkt op de 
Beatrixschool. In het flexlokaal werd een werkkamer ingericht waar de 
Sinterklaas en zijn Pieten konden werken. Groep 1/2 a mocht als eerste 
een bezoekje brengen aan de Sint: ze waren erg onder de indruk van 
de mooie kamer en het hoge bezoek. Daarna was groep 1/2 b aan de 
beurt. Beide groepen hebben liedjes gezongen, kunstjes gedaan en 
mochten even bij Sinterklaas komen. Er stond over elk kind iets 
geschreven in het Grote Boek. De kinderen vonden het ook fijn om iets 
te vertellen aan Sinterklaas: een losse tand, een broertje dat is geboren 
of iets over Bernhard, het stoute kind van het Sinterklaasjournaal. Groep 
3/4 kwam daarna aan de beurt. Ook hier werden er weer mooie optredens verzorgd en 
genoten zowel Sint en zijn Pieten als de kinderen van een gezellig bezoekje. Elk bezoekje werd 
afgesloten met een mooie groepsfoto.  

Komende activiteiten 

 

10 december: leerlingenraad 

 

17 december: Kerstviering (tijdens de schooluren) 

 

17 december: alle kinderen om 13.00 uur vrij 

 

18 december: nieuwsbrief 

 

18 december: alle kinderen om 12.00 uur vrij 

 

21 december t/m 1 januari 2021: Kerstvakantie 

 

13 januari 2021: studiedag leerlingen hele dag vrij 

 

15 januari: nieuwsbrief 
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Naast het sinterklaas bezoek hebben we een circuit gehouden: met spelletjes, knutsels en een 
dans/pauze/voorlees lokaal. Ook de pietengym mocht niet ontbreken; heerlijk bewegen in het 
speellokaal. Het was een fijne ochtend die afgesloten werd met een leuk cadeau voor ieder 
kind. Wat zijn we verwend! Het was erg gezellig!  

 

Hallo Wereld 

Thema Dromen en wensen 
Nu de natuur opnieuw gaat veranderen, de bladeren van de bomen 
vallen en de dagen korter worden, doen we het licht wat eerder aan en 
branden een kaarsje voor de gezelligheid. Aan de reclamefolders, in de 
winkels en in tuincentra is te zien dat de decembermaand in aantocht is. 
Kinderen zijn mogelijk in de weer met hun wensenlijstje voor het 
Sinterklaasfeest. De rekken in winkels staan vol met wenskaarten voor 

een gelukkig Nieuwjaar en een goed kerstfeest. Juist in deze maanden, nu de regels ivm 
corona opnieuw zijn aangescherpt, hebben we er misschien nog meer behoefte aan elkaar 
het beste toe te wensen. Om deze reden hebben we voor de lessen Hallo wereld voor het 
thema WENS gekozen.  
Het is een thema met veel aspecten. Voor kinderen is een WENS vaak verbonden met iets 
dat ze willen krijgen of willen hebben. Verlanglijstjes voor een verjaardag of Sinterklaasfeest 
zijn daar een goed voorbeeld van. In de Hallo wereld lessen willen we met de kinderen 
verder kijken dan het nieuwste computerspelletje, die ene mooi pop of nieuwe skeelers. 
Wens gaat in feite over de dingen waar je van droomt, over wat je hoopt, waar je hart naar 
uit gaat. De verhalen die we in de komende weken vertellen stellen belangrijke vragen 
waarmee we de kinderen aan het denken zetten. Wat is geluk, wat is rijkdom? Zijn dat 
wensen die alleen voor je zelf zijn? Kun je ook iets voor een ander wensen, wat wens je 
iemand dan toe? Wat gebeurt er als al je wensen in vervulling gaan? Een wens, het 
koesteren van een verlangen, het hebben van een droom kan het leven juist de moeite 
waard maken. Een wens werkt als een drive. Je moet ervoor willen gaan en er wat voor over 
hebben. In sprookjes is het vaak de prins die veel moet overwinnen voordat hij de prinses in 
zijn armen sluit. Voor iemand die graag een bepaald beroep wil uitoefenen betekent het lang 
naar school gaan. Voor iemand die in een vreemd land een nieuwe toekomst wil, is het veel 
achterlaten en nieuwe dingen leren. Voor een topsporter is de weg naar een gouden 
medaille er een van hard trainen en je veel ontzeggen. Wie niets meer te wensen heeft, 
heeft vaak ook weinig om naar toe te leven. Maar een wens kan ook met je op de loop gaan, 
en dan is het moeilijk om tevreden te zijn met wat je hebt.  
In alle culturen en religies vind je hier verhalen over. Net als verhalen over de mogelijkheid 
dat je grootste wens vaak heel dichtbij je ligt, als je tevreden bent, en je rijk voelt met wat er 
is: geluk, lieve mensen om je heen.  
In Nederland wordt begin december het Sinterklaasfeest gevierd. Veel kinderen hebben hun 
wensenlijstje al naar hem gestuurd. Sinterklaas is een prachtig feest waarin kinderen op 
ludieke manier kunnen leren wat het is om te geven en om te ontvangen. In heel Europa 
wordt in december de Advent en het kerstfeest gevierd. Het feest heeft een lange traditie in 
het Christendom en van lang daarvoor. In het oorspronkelijke zonnewendefeest ging de 
wens van de terugkeer van het licht in vervulling. In het Christelijke verhaal wordt in de 
geboorte van een weerloos kind, de wens voor een betere wereld gekoesterd. We wensen 
elkaar goede kerstdagen en een gelukkig Nieuwjaar. Die wens gaat veel verder dan alleen 
deze dagen. We wensen dat we het goed mogen hebben met elkaar, de komende tijd. Dat 
vraagt respect en interesse in elkaar. Mensen koesteren verschillende wensen, en mijn wens 
hoeft je jouwe niet te zijn.  
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Maar we kunnen elkaar beslist het beste toewensen, wat in deze tijd waarin het omkijken 
naar elkaar misschien nog meer betekenis heeft 
gekregen.  
Een hartelijke groet, 
De Hallo wereld docenten, 
Dienke, Sevda en Corina 
 

Vreedzame school 

Met VS zijn we bezig met de thema’s ‘We hebben oor voor elkaar’ en ‘We dragen allemaal 
een steentje bij’. De leerlingen gaan bezig met o.a. verschillen leren te overbruggen, 
communicatie, conflicten, prettig sociaal klimaat, interactie en mediatie 
 

Kerst 

Beste ouders/verzorgers, 
Het is helaas door alle Corona maatregelen niet mogelijk om het Kerstfeest op de 
gebruikelijke manier te vieren. Er is daarom dit jaar ’s avonds geen viering/maaltijd 
op school. We willen natuurlijk wel wat voor de leerlingen organiseren en hebben 
daarom een ochtendprogramma met een afsluitende lunch opgezet. Deze activiteit 
is alleen voor de leerlingen. Het programma duurt tot 13.00 uur en daarna zijn alle 
leerlingen vrij. We verwachten alle leerlingen  weer om vrijdagmorgen 8.30 uur op 
school.  
De leerlingen volgen donderdagochtend een afwisselend programma. We hebben 
allerlei creatieve activiteiten bedacht, waaraan de leerlingen kunnen deelnemen. 
Iedere leerling gaat in ieder geval een kerststukje maken en heeft een moment om 
wat te eten en te drinken. De leerlingen hoeven op deze dag daarom geen fruittas of 
eten mee te nemen.  
We verwachten dat iedere leerling materiaal voor het kerststukje meeneemt. 

- Een bakje met daarin een blokje oase 
- Groene takken , bladeren enz. 
- Versiering voor het kerststukje 
- Een kaars 

De spulletjes moeten meegenomen worden in een (plastic) tasje en voorzien zijn van 
naam en groep. Dit tasje moet bij de eigen leerkracht ingeleverd worden. (voor 
woensdag 16 december) 
Voor een ander knutselwerkje zijn we nog op zoek naar (veel) glazen groentepotjes 
of babyvoeding potjes.  Deze kunt u ook aan uw kind meegeven en laten inleveren 
bij de eigen groepsleerkracht. 
We sluiten de ochtend af met een kerstlunch in de eigen groep. De school zorgt in 
samenwerking met de OR en MR voor het organiseren van deze lunch en regelt het 
eten en drinken. We mogen door de Corona maatregelen niets door leerlingen en 
ouders laten verzorgen. 
Iedere leerling moet op deze dag een bord , mes/lepel/vork en een beker mee naar 
school nemen. Het is handig wanneer iedere leerling dit in een tasje meeneemt en 
overal de naam van uw kind op staat. We hopen er dit jaar (binnen de 
mogelijkheden) toch een aardige viering van te kunnen maken. 
Het is natuurlijk wel de bedoeling dat dit een eenmalige oplossing is en we in de 
komende jaren weer gewoon met het sfeervolle avondprogramma kunnen gaan 
werken.  
Met vriendelijke groet, Kerstcommissie obs Beatrixschool. 
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Alle kinderen zijn donderdagmiddag 17 december om 13.00 uur vrij i.p.v. 14.00 
uur! Dit staat niet op de kalender! Geef dit problemen, dan horen wij dit graag 
want dan zorgen wij tot 14.00 uur voor opvang! Graag doorgeven aan de eigen juf 
/ meester van uw kind (eren) 
 

Aanmelden 4-jarigen 

Inschrijven broertjes en zusjes Veel kinderen bij ons op school hebben jongere broertjes en 
zusjes die wellicht komend schooljaar ook naar de Beatrixschool gaan. Dat kan ook pas in 
september 2021 zijn. Graag willen we dit nu al weten i.v.m. de leerlingenaantallen. Zouden 
jullie alvast een aanmeldformulier willen opvragen. Alvast bedankt. 

 

Nieuws vanuit Kinderopvang Kaka 
 
Velen van u weten dat er bij de Beatrixschool ook een Kinderopvang is. 
Voor wie nog niet bekend met ons is, wij zijn Kinderopvang Kaka. 
Wij bieden Kinderopvang van 0 – 4 jaar, Peuteropvang van 2 – 4 jaar en 
Buitenschoolse opvang van 4 – 12 jaar ( Voorschoolse opvang VSO en 
Naschoolse opvang ). 
We zitten in de Beatrixschool gevestigd, naast de kleuters. Door de samenwerking tussen 
school en de kinderopvang  kunnen we een doorgaande leerlijn garanderen.  Er is nauwe 
samenwerking tussen de pedagogisch medewerker van Kaka en de (onderbouw)leerkracht. 
De thema’s waarmee gewerkt wordt, zijn afgestemd op die van groep 1/2 
 
Onze Kinderopvang Trix 

Maandag t/m vrijdag geopend van 7.30 

– 18.30 

Op aanvraag vanaf  7.00 

 

 
 

 

 

 

 

 

Onze Peuteropvang Trix 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vanaf 1 januari geopend op dinsdagochtend 

en donderdagochtend van  

8.30 – 12.30 
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Onze BSO BeaZo 

 

Maandag t/m 

vrijdag  

7.30 -8.30 VSO 

14.00 – 18.30 BSO 

Op aanvraag vanaf 7.00 

Vrijdag voor groep 1 /2 

vanaf 12.15-18.30 

 

Vakantie opvang mogelijk 

 

Ben u geïnteresseerd  of heeft u 

vragen? Bel ons en we maken 

graag tijd voor u!  I.v.m Corona 

zijn rondleidingen na 

sluitingstijd.  

Groetjes Team Trix en BeaZo 

06-22180810 

 

 

 

Ingekomen post 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


