
 

 

Binnen het team hebben we uitvoerig gesproken over de vorm van het 

Beatrixtheater. Met elkaar zijn we van mening, dat deze een update 

verdient, die beter aansluit bij ons onderwijsconcept ‘School voor 

Nieuwsgierige Kinderen’. We hebben daarom besloten het Beatrixtheater in 

de oude vorm te schrappen en daarvoor in de plaats een ‘Expo Beatrix’ te 

organiseren. Net als het Beatrixtheater vindt deze ‘Expo Beatrix’ dit jaar twee 

keer plaats. In verband met de voorbereidingen hebben we de expo dit 

schooljaar gepland op maandag 28 januari en op maandag 27 mei, telkens 

van 17.00 tot 18.00 uur. Tijdens de ‘Expo Beatrix’ presenteren de leerlingen 

aan hun ouders, opa’s, oma’s en overige belangstellenden wat ze in de 

voorafgaande periode tijdens ateliers hebben gedaan. Daarin zit uiteraard 

toneel/zang (zoals bij het Beatrixtheater), maar ook diverse andere 

activiteiten die in de vorm van expositie in de breedste zin des woords 

worden getoond. Op deze manier sluiten we beter aan bij onze visie, 

waarbij onze leerlingen hun talenten ontwikkelen èn presenteren.  

Bovendien krijgen onze bezoekers een gevarieerd aanbod voorgeschoteld. 

De kinderen zijn bij de ‘Expo Beatrix’ de gidsen. Zij leiden rond, laten zien en 

vertellen. 

Aan het eind van het schooljaar evalueren we deze ‘Expo Beatrix’. Zowel 

inhoudelijk als qua tijdstip, duur en frequentie. De resultaten van die 

evaluatie nemen we uiteraard mee naar de planning van het volgende 

schooljaar. 

Noteer de data al vast in uw agenda: maandag 28 januari 2019 en 

maandag 27 mei 2019, van 17.00 tot 18.00 uur. 

Beatrix Expo 

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

 

20 t/m 28 oktober herfstvakantie 

maandag 29 oktober studiemiddag team (kids vrij) 

29 t/m 31 oktober oud papier 

Dinsdag 30 oktober visitatie engels Early Bird 

vrijdag 2 november volgende nieuwsbrief 

 

 

In dit nummer 

1 Komende activiteiten 

1 Beatrix Expo 

1 Studiemiddag 29 oktober 

2 Visitatie Early Bird 

2 Stichting Op Kop 10 jaar 

3 Save the date 
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Maandag 29 oktober heeft het team een extra studiemiddag. De kinderen 

zijn dan vrij. Vergeet niet, indien nodig, bij de BSO aan te melden of 

anderszins opvang te regelen. 

Er is die maandag geen TSO. 

Thema van deze middag is de vervanging van de schoolinrichting, die dit 

schooljaar gaat plaatsvinden. We gaan met het team naar de leveranciers 

van deze schoolinrichting. Om te kijken, ideeën op te doen en met elkaar 

een start te maken met het proces. 

Want een proces wordt het. Schoolinrichting moet volgens de normen zo’n 

20 jaar mee. Dat betekent dat er goed nagedacht moet worden over de 

keuzes die gemaakt worden. En dat gaat verder dan het uitkiezen van een 

leuk tafeltje of een mooie stoel. 

Studiemiddag 29 oktober 

Dinsdag 30 oktober krijgen we bezoek van ‘Early Bird’.  

Dit bezoek is bedoeld om te kijken waar we als school staan met betrekking 

met het engels in de groepen 1 t/m 8.  

Een aantal jaren geleden is op alle Op Kop-scholen een traject in gang 

gezet naar ‘early bird-certificering’. Onderdeel van dit traject is een aantal 

visitaties om de stand van zaken in kaart te brengen. 

Dat betekent dat een aantal lessen wordt bijgewoond, een gesprek met 

leerlingen bovenbouw gevoerd en een gesprek met de directeur 

plaatsvindt. 

We vinden Engels in de groep 1 t/m 8 van belang. Vandaar dat het 

structureel is opgenomen in ons lesprogramma. Natuurlijk doen we dat op 

een wijze die recht doet aan ons schoolconcept ‘school voor nieuwsgierige 

kinderen’, waarbinnen naast het engels een aantal andere speerpunten 

actueel is. 

Visitatie Early Bird 

Stichting Op Kop jubileert dit jaar. 
Op woensdag 31 oktober vieren we dat met al het personeel. 
Ook de leerlingen komen echter nog aan bod. Dat gebeurt op dinsdag 6 
november. U ontvangt hierover later meer informatie. 

Stichting Op Kop 10 jaar 

Heeft u zich ook al aangemeld? 
 
Help ons sparen voor 
buitenspeelmateriaal 
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Informatie van derden: 


