
 

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

 

Maandag 25 maart groepen 7: Lekker in je vel 

  DMT 

  3-4 workshop mozaïek 

Donderdag 28 maart Klasselunch (7-8) 

  Workshop Over de tong (6) 

  Workshop Stapel Gezond (5) 

Dinsdag  2 april Workshop sprookjes (1-2) 

Woensag 3 april Grote Rekendag 

  Schoolvoetbal jongens 

Donderdag 4 april Schriftelijk verkeersexamen (7) 

Vrijdag 5 april volgende nieuwsbrief 
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deze en voorgaande nieuwsbrieven zijn terug te vinden op onze website:  praktische info - nieuwsbrief 

Binnen Op Kop krijgen de ontwikkelingen rondom het clustermodel steeds 

meer concreet vorm.  

Afgelopen week heeft de GMR, na zorgvuldige afweging, haar instemming 

met het model gegeven. Ook met de vakbonden is er een constructief 

overleg gevoerd. Dat betekent dat er volgende stappen gezet kunnen 

worden. Invoering van het model – in ieder geval voor enkele clusters – per 

nieuw schooljaar komen daardoor nadrukkelijk in beeld. Dat speelt ook bij 

ons, het cluster Beatrixschool-Rolpaal. De komende maanden zullen leren 

welke consequenties dat heeft voor formatie, inzet personeel en dergelijk. 

Over formatie gesproken. Op dit moment worden met de directeuren de 

formatiegesprekken gevoerd. Afgelopen donderdag was ik aan de beurt. 

Voor de Beatrixschool zal er minder formatie beschikbaar zijn dan afgelopen 

jaar. Met het team en de MR gaan we de komende tijd kijken wat daar de 

gevolgen van zijn.. Het bovengenoemde clustermodel nog even buiten 

beschouwing gelaten. We gaan de komende tijd invulling geven aan één 

en ander. Oftewel: de voorbereidingen voor schooljaar 2019-2020 zijn 

gestart. 

Deze keer een korte nieuwsbrief. Desalniettemin veel leesplezier. 

Wat actueel is 

Aanwezigheid Jan: 
 
donderdag  28 maart  
vrijdag  29 maart 
dinsdag    2 april  
woensdag   3 april 
donderdag   4 april  
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Het promofilmpje, gemaakt door Wietse Kiers (inderdaad, de zoon van…), is 
klaar. Hij is te bewonderen op de website of via facebook. Ziet er prachtig 
uit en mag natuurlijk volop gedeeld worden. 
Het filmpje is ook te bewonderen via deze link:  
https://youtu.be/S5322brFDqs 

Vanaf het begin van dit schooljaar ben ik op dinsdag aanwezig op de 
Beatrixschool. Logopedie is er voor iedereen met problemen in verschillende 
gebieden, zoals stem, spraak, taal, slikken en het gehoor. Ik wil jullie graag 
iets meer vertellen over de aspecten van logopedie die bij kinderen vaak 
aan bod komen. 

Open mondgedrag 
Zit uw kind vaak met de mond open televisie te kijken of geconcentreerd 
huiswerk te maken? Dit kan wijzen op een verstoord evenwicht in de 
mondspieren. Dat kan ook invloed hebben op de articulatie (bijvoorbeeld 
dat uw kind slist) of het slikken (dan komt de tong bij het slikken tussen of 
tegen de tanden). De logopedist kan oefeningen aanreiken om de 
betreffende spieren te trainen en het evenwicht te herstellen. Dat zorgt 
ervoor dat de ontwikkeling van het gebit goed verloopt. 

Spraak-/taalontwikkeling 
Jonge kinderen maken kennis met taal door te luisteren en te kijken naar 
mensen om hen heen. Soms is dit best lastig en worden klanken verwisseld of 
zijn er klanken die nog niet lukken. Of het is lastig om goede zinnen te 
maken, die passen bij de leeftijd. Dit kan ertoe leiden dat uw kind zich niet 
altijd goed verstaanbaar kan maken. De andere kant van taal, niet het 
spreken, maar juist het begrijpen, kan ook lastig zijn. Kinderen hebben soms 
moeite om opdrachtjes te begrijpen en op te volgen. Deze problemen 
kunnen zorgen voor frustratie. De logopedist kan ondersteuning bieden bij 
het aanleren van klanken en goede zinsstructuren en ze geeft adviezen om 
de spraak-/taalontwikkeling te stimuleren. 

Heeft u vragen over één van de genoemde onderwerpen? Neem gerust 
contact met mij op! 
 
Liset Admiraal 
logopediste bij Logopediepraktijk Steenwijk 
tel.: 0611679947 mail: logopedieliset@outlook.com 

 

Logopedie op de Beatrixschool 

Promofilmpje 

Speciaal voor de Open Dag hebben de kinderen en het team de 
afgelopen periode zogenaamde ‘trots op’-muren gemaakt. 
U kunt ze in school nog komen bewonderen. 
Op deze ‘tros op’-muren laten de kinderen en de leerkrachten in woord en 
beeld zien waar ze zoal trots op zijn met betrekking tot onze school. 
Het resultaat is prachtig geworden, dus zeker de moeite waard om te 
bekijken. U vindt de ‘trot op’-muren her en der bij de groepen. 
 

‘Trots op’-muur 
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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 

De trainer van tennisvereniging LTC Steenwijk, Erik Dallinga, heeft de 
kinderen van een aantal groepen tijdens de gymles kennis laten maken 
met tennis. Hopelijk vonden ze het erg leuk.  
Om te ervaren dat tennis écht een leuke sport is kan uw kind vrijblijvend 
meedoen met een GRATIS tennisles op het tennispark van LTC Steenwijk! 
De gratis tennisles is  op zaterdag 30 maart van 14.00 uur tot 15.00 uur.  
Erik Dallinga, de trainer van LTC Steenwijk, is deze middag op het park 
aanwezig en neemt ballen en rackets mee.  
Ben je enthousiast geworden voor tennis?  
Dan kan er altijd gebruik gemaakt worden van een speciale 
kennismakingsaanbieding: 10 lessen, inclusief gratis lidmaatschap tijdens 
deze periode voor €  60 , -  
De tennisles gaat altijd door.  
Bij slecht weer wordt uitgeweken naar een binnenbaan.  
Voor meer informatie en opgave: www.ltcsteenwijk.nl    
 

Gratis tennisles bij LTC Steenwijk 


