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Inloopochtenden
De inloopochtenden voor ouders zijn deze week redelijk goed bezocht.
Met name de onderbouw (1 t/m 4) kende veel belangstelling.
Bezoekende ouders hebben een kort evaluatieformulier kunnen invullen.
Deze is opgesteld door de leergroep KPZ. Dat zijn de pabo-studenten die bij
ons stage lopen en, onder leiding van juf Willeke, als onderzoeksproject de
organisatie van inloopochtenden en open dagen hebben.
De ingevulde formulieren worden door de leergroep bestudeerd en
verwerkt in hun onderzoek.
Natuurlijk evalueren we de inloopochtenden ook met het team.
Eind deze maand staat er een inloopochtend voor opa’s en oma’s gepland.
U ontvangt hierover nog nader informatie.

Studiedag team
Denkt u er aan dat de kinderen aanstaande maandag vrij zijn. Het team
heeft dan wederom een studiedag PLG.
PLG staat voor ‘professionele leergemeenschap’. We zijn als team erg
positief over de ontwikkelingen die we doormaken in het kader van PLG’s.
We hebben vier van die PLG’s, rondom de volgende thema’s:
* 21st century skills (of in gewoon Nederlands: 21ste eeuwse vaardigheden)
* talent ontdekken en ontwikkelen
* school en omgeving
* maatwerk en differentiatie
Dit zijn tevens – niet toevallig natuurlijk – de actuele hoofdthema’s van onze
schoolontwikkeling (onderwijsconcept). In elke PLG heeft een aantal
leerkrachten zitting. Zij doen onderzoek en formuleren beleidsvoorstellen. De
PLG’s werken als een vliegwiel voor onze schoolontwikkeling.
In dit traject worden we begeleid door Ella Kwakkestein van LinqueConsult.
Een inspirerende dame, die ons allen goed bij de les houdt en ondersteunt.
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Traktaties
Met acties als het ‘Nationaal Schoolontbijt’ en ‘EU-Schoolfruit’ (zie vorige
nieuwsbrief) willen we als school het belang van gezonde voeding onder de
aandacht brengen van onze leerlingen én onze ouders.
In dat kader willen we ook het trakteren op gezonde traktaties stimuleren.
Daarvoor zijn legio mogelijkheden te bedenken. Kijkt u bijvoorbeeld maar
eens op de website www.gezondtrakteren.nl
De laatste tijd valt het ons als team, maar ook diverse ouders, op dat
traktaties bij verjaardagen soms wel erg…. uitbundig en zoet zijn. En daarbij
soms ook nog voorzien van cadeautjes. Ouders geven aan, dat soms het
gevoel ontstaat dat er een wedstrijd gaande is: wie komt met de meest
spectaculaire traktatie. We herinneren ons een aflevering van ‘De
Luizenmoeder’ waar dit thema aan de orde was 😉
Natuurlijk is de verjaardag van uw zoon of dochter een feestelijke dag, die
beslist gevierd mag worden. Ook op school. Toch doen we een dringend
beroep op u om met betrekking tot de traktatie oog te hebben voor de
proporties en hetgeen uw kind trakteert in de klas.
Zonder overigens een lijst met do’s en don’ts op te willen stellen. Er op
vertrouwend dat ook hier het ‘gezonde verstand’ voldoende helpt.

Mara, Miranda, Miluska geslaagd
Onze collega’s Mara kluitenberg en Miranda lok (bso/kinderopvang) zijn
geslaagd voor hun opleiding ‘gespecialiseerd pedagogisch medewerker’ bij
Landstede. Ook onze ‘oud-collega’ Miluska is geslaagd.
Een periode van hard werken en leren beloond.
We zijn natuurlijk super trots op ze. Gefeliciteerd Mara, Miranda en Miluska!
Woensdag 28 november krijgen ze hun diploma uitgereikt.

Airmiles spaaractie afgesloten

De Airmiles spaaractie is afgesloten.
Er zijn voor de Beatrixschool maar liefst 60.153 airmiles gespaard!
Iedereen die heeft mee gespaard, ontzettend bedankt daarvoor.
Het buitenspeelpakket waar we voor spaarden heeft een waarde
van 50.000 airmiles. Dat hebben we dus ruim gehaald.
De overige 10.153 airmiles worden gedoneerd aan het Nationaal
Fonds Kinderhulp.

Schoolfruit
Deze week is de actie EU-Schoolfruit gestart. We ontvangen de
komende 20 weken fruit voor onze leerlingen. Op woensdag,
donderdag en vrijdag krijgen de kinderen fruit aangeboden. Welk fruit
dat is, wisselt. Het ene fruit zal bekender zijn bij de kinderen dan het
andere. Maar één ding heeft al het fruit gemeen: het is gezond!
Wilt u als ouder op de hoogte blijven van het fruit dat aan bod komt,
traktatietips en tips voor thuis?
Dat kan, door u aan te melden voor de nieuwsbrief van EU-Schoolfruit.
U kunt dat doen op deze link:
https://www.euschoolfruit.nl/nl/schoolfruit/Contactgegevens/Nieuwsbrief/N
ieuwsbrief-EU-Schoolfruit.htm#tab1
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Informatie van derden:
Jeugdsportmonitor
In samenwerking met de basisscholen en het voorgezet onderwijs wordt in de
gemeente Steenwijkerland de Jeugdsportmonitor uitgevoerd.
De Jeugdsportmonitor is een onderzoek naar sport, bewegen en leefstijl onder
de jeugd van 4 tot en met 17 jaar. De gegevens zijn voor zowel de gemeente
als de school zeer waardevol en worden gebruikt ter ontwikkeling van het
sport- en beweegbeleid en het schoolgezondheidsbeleid.
Onze school verleent graag haar medewerking aan dit onderzoek.
Wat vragen we van u?
De vragenlijst voor het basisonderwijs wordt ingevuld door de
ouder(s)/verzorger(s) van de leerlingen. Om een betrouwbaar beeld te krijgen
is uw deelname daarom erg belangrijk. Het invullen van de vragenlijst kost
ongeveer 10 minuten. Deelname is geheel vrijwillig en anoniem.
Hoe doet u mee?
Via onderstaande link komt u terecht bij de online vragenlijst. Heeft u
meerdere kinderen op dezelfde basisschool zitten, dan vragen wij of u voor elk
van uw kinderen een vragenlijst wilt invullen, maar dit is niet verplicht. U kunt
de vragenlijst nogmaals invullen door opnieuw op onderstaande link te klikken.
Het onderzoek loopt tot en met 9 december 2018. Onder alle deelnemers wordt
een Sport&Fit cadeaukaart van €50 verloot.
Naar de online vragenlijst:
https://nl.surveymonkey.com/r/JSM2018Beatrixschool
Alvast bedankt voor uw deelname!
PS. Heeft u vragen over dit onderzoek, dan kunt u contact opnemen met Marieke
van Vilsteren van Sportservice Overijssel (mvvilsteren@sportserviceoverijssel.nl).
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