
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Ouderavond Hallo Wereld 
Donderdagavond organiseerden we een informatieve ouderavond over het thema Hallo 
Wereld. 
We zijn voornemens Hallo Wereld na de zomervakantie in te voeren. 
In combinatie met Vreedzame School bieden we dan een gedegen aanbod op het terrein van 
sociaal-emotionele ontwikkeling, burgerschap, levensbeschouwing. Om daarmee nog meer 
recht te doen aan onze opdracht als openbare basisschool: niet apart, maar samen. 
 
Binnen Hallo Wereld besteden we met de leerlingen aandacht 
aan allerlei levensvragen en zaken als emoties, omgaan met 
verschillen, zijn wie je bent. We leren hen dat mensen hier 
vanuit verschillende invalshoeken naar kijken en mee om gaan. 
Vanuit een manier van kijken naar de wereld, vanuit een 
levensbeschouwelijke achtergrond, vanuit ervaringen 
enzovoorts. Binnen Hallo Wereld integreren we daarom ook de 
lessen gvo en hvo, die op dit moment alleen in de bovenbouw 
worden gegeven. Niet om te overtuigen, te bekeren, maar om 
kennis te nemen van verschillende inzichten. Steeds vanuit 
onderwerpen als hierboven beschreven. Daarbij zetten we 
vakleerkrachten in die, samen met de eigen leerkracht, een deel 
van de lessen Hallo Wereld verzorgen. 
 
Tijdens de ouderavond werd duidelijk, dat het nog best lastig is om uit te leggen wat Hallo 
Wereld wel, maar vooral ook wat het niet inhoudt. Al snel ontstaan beelden en vragen, die om 
verheldering vragen. De komende periode gaan we proberen hier nog wat meer duidelijkheid 
over te geven. 
Vervolgens leggen we onze ouders de vraag voor of men kan instemmen met de invoering van 
Hallo Wereld op de Beatrixschool. Om op basis hiervan een besluit te kunnen nemen. 
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Komende activiteiten 
Dit staat er de komende periode op het programma: 

Dinsdag 4 februari: MR - vergadering 

Dinsdag 4 februari:  - groep 6-8 naar de film (Soroptimist kinderfilmfestival)  

17 t/m 21 februari:  - Voorjaarsvakantie 

Maandag 24 februari:  - Studiedag team (kinderen vrij) 

Donderdag 27 februari: - Luizenpluizen 

Vrijdag 28 februari: - volgende nieuwsbrief   
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Kinderburgemeester 
Rose reageerde op de oproep voor een kinderburgemeester, die 
burgemeester Rob Bats vorig jaar deed aan de kinderen tijdens de 
Sinterklaasintocht in Steenwijk. En zie eens wat daar van is 
gekomen! Op belangrijke bijeenkomsten en evenementen is Rose 
aanwezig om de burgemeester te helpen en te adviseren. 
Rose van harte gefeliciteerd! 
Hieronder nog een link van het krantenbericht. 

 
https://steenwijkercourant.nl/artikel/1077677/rose-is-eerste-
kinderburgemeester-van-steenwijkerland.html 

 

 

Ouder inloopochtend bij Trix 
Dinsdag 21 januari was er bij Trix een ouder-inloopochtend. We hadden een leuk programma 
bedacht waar de kinderen zich volop mee konden vermaken. Samen starten we in de kring, 
want dit is iets wat onze kinderen straks ook op school meekrijgen. Het verhaal van Jip & 
Janneke ging over tellen. En onze kinderen luisterden aandachtig.   
Na het fruit eten was er tijd voor uitdaging 
Dobbelen en sterren tellen, 
Schilderen van een klok op een echte schildersezel, Swingen op muziek. Een heerlijke ochtend 
waar iedere peuter gelukkig van wordt!  Mocht u interesse  hebben, 

kom dan eens langs bij Trix 
Groetjes Miranda, Marije, Mirjam  

 

Traineeship 
 

 In 2,5 jaar je PABO-diploma halen.  
Interesse?  
Meer informatie is te vinden op de website van Op 
Kop. 
 
 
 
 
 
 
 

https://steenwijkercourant.nl/artikel/1077677/rose-is-eerste-kinderburgemeester-van-steenwijkerland.html
https://steenwijkercourant.nl/artikel/1077677/rose-is-eerste-kinderburgemeester-van-steenwijkerland.html
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Ingekomen post 
 
  
‘Brugklas’, de populairste serie van de Nederlandse TV, komt naar 
het theater met een eigen musical! ‘Brugklas’ is bekend van NPO 
Zapp. Een hiphop-musical over Willem van Oranje!  
 
Deze voorstelling is te zien op donderdag 13 februari, 
aanvang 19.00 uur.  
Entree € 21,50 De Meenthe, Steenwijk 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.demeenthe.nl%2Ftheater%2Fvoorstellingen%2Fbrugklas-live-9-de-musical%2F13-02-2020-19-00%2F&data=02%7C01%7Clida.andriol%40stichtingopkop.nl%7C3c8bc79e8cdc41510a7708d79e76ee04%7C9c531e83158f47058e32d782bfef3299%7C0%7C0%7C637152105959345201&sdata=cGhwq5UMaEA2iQo%2BxoQob6QYru2HgV8hhGedLGxEEjk%3D&reserved=0

