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Woensdag 5 december komt Sinterklaas, samen met een aantal van zijn 

Pieten, naar de Beatrixschool. 

De voorbereidingen zijn in volle gang. Het belooft weer een mooi feest te 

worden. 

Sint en Pieten 

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

 

Maandag 3 december Sinttoneel en Sintfilm (3 t/m 8) 

Woensdag 5 december Sint en Pieten 

Maandag 10 december Start Blok 3 Vreedzame School 

Donderdag 13 december leerlingraad 

Vrijdag 14 december volgende nieuwsbrief 
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De belangstelling voor de opa-en-oma-ochtend was afgelopen woensdag 
groot. Daar zijn we natuurlijk blij mee. Het was een gezellige boel op school 
en met name in de onderbouwgroepen was het een drukte van belang.  
Dit betekent, dat we ook volgend jaar zeker weer een opa-en-oma-ochtend 
plannen. De afgelopen inloopochtenden voor ouders en opa’s en oma’s 
gaan we evalueren, mede op basis van de ingeleverde evaluatie-
formulieren en de tips die zijn doorgegeven.  
In maart hebben we Open Dag. Dan zijn alle belangstellenden welkom om 
een kijkje te nemen, Ongeacht of er (al ) een relatie ligt met onze school of 
niet. 

Opa-oma-ochtend 

Maandagochtend gaan de kinderen van de groepen 3 t/m 8 naar De 
Meenthe. Voor de leerlingen van 3 t/m 6 wordt dan een toneelvoorstelling 
opgevoerd in de grote zaal, terwijl de leerlingen van 7-8 in het 
vestzaktheater naar een film gaan kijken. 
Aan het toneel doet ook een aantal leerkrachten van Op Kop mee. 

Sinttoneel en Sintfilm 
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Van de oudergeleding van de MR 

De directie van OBS Beatrixschool heeft begin van schooljaar aangegeven 
geen voornemens te hebben om een verandering in het rooster aan te 
brengen. Omdat de oudergeleding van de mr van mening was, dat het 
continurooster bij ouders wel onderwerp van gesprek is, is er besloten om de 
mening van de ouders te peilen. 
Enige tijd geleden hebben wij de mening van de ouders gepeild. Van de 80 
reacties was ongeveer 80% in meer of mindere mate positief en 20% in meer 
of mindere mate negatief over de eventuele ontwikkeling van het 
continurooster. 
Naar aanleiding van deze peiling is het onderwerp opnieuw besproken in de 
mr-vergadering van 14-11-2018. De oudergeleding van de mr heeft de 
personeelsgeleding van de mr (pmr) de vraag meegegeven om het 
continurooster opnieuw in het team te bespreken en het standpunt van de 
pmr te formuleren. Afhankelijk van de uitkomst hiervan wordt er, al dan niet, 
als gehele MR een advies of voorstel gedaan aan de directie van OBS 
Beatrixschool. 
De volgende mr-vergadering is op maandag 13 januari 2018. 
Word vervolgd! 

Met vriendelijke groet, 
Oudergeleding MR OBS Beatrixschool 

Peiling continurooster 


