
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

ANWB Verkeersplein  

Het zou toch geweldig zijn als we in 
aanmerking komen voor deze prijs.  
De Beatrixschool is bezig met de inrichting 
van het schoolplein. Daarin zou dit 
verkeersplein prachtig passen.  
Om in aanmerking te komen, is hulp nodig. 
Dit wordt namelijk bepaald door het aantal 
stemmen dat de Beatrixschool binnen weet 
te halen. 
Uw stem kan ons dus helpen dit 
verkeersplein te winnen. 
Helpt u de Beatrixschool een handje? 
Stem vóór 25 mei op ons via 
anwb-verkeersplein. 

 

 

Beatrixschool in de race voor een ANWB Verkeersplein 

Beatrixschool in de race voor een ANWB Verkeersplein - Steenwijker Courant 

 

Wie wil er helpen luizenpluizen! 
Aanstaande maandag 16 mei is er vanaf 8.30 uur luizenpluizen. Wie wil er komen helpen? Op dit 
moment zijn er 2 vrijwilligers en dat is eigenlijk niet genoeg. Lukt het om te helpen dan graag 
even melden bij Yvonne Andriol, onze conciërge. 
 

 

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

Dit staat er de komende periode op het programma: 

 

16 mei: Luizenpluizen 

 

17 mei: Groep 3/4 a+b: voorstelling- Baas in het bos:  

Oldemarkt 

 

18 mei: Gigakangoeroe-ochtend groep 1-2 (korfbal Noveas) 

 

19 mei: leerlingenraad 

 

24 mei: MR-vergadering 

25 mei: Instuifmiddag groep 5-8 korfbalvereniging Noveas 

26-27 mei: Hemelvaartsweekend (leerlingen vrij) 

30 mei: Groep 1-2 op schoolreis 

31 mei: Groep 5/6 a+b: Voorstelling Iswah- de Meenthe 

1 juni: 7e Schoolkorfbaltoernooi groep 5-8 

3 juni: Nieuwsbrief 

6 juni: 2de Pinksterdag (leerlingen vrij) 

8 tm 10 juni: Groep 7-8 schoolkamp 

8 juni: Groep 3-4 op schoolreis 

8 juni: OR-vergadering 

10 juni: Groep 5-6 schoolreis 

13 tm 16 juni: Avond 4-daagse 

17 juni: Studiedag (leerlingen vrij) 

 

 

 

 

 

 

 

 
Nieuwsbrief voor 

nieuwsgierige ouders 

 

ieuwsgierige ouders 

2021-2022

  

13 mei 2022 

https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.anwb.nl%2Flidmaatschap%2Fmaatschappelijk%2Fanwb-verkeerspleinen&data=05%7C01%7Cjanny.petter%40stichtingopkop.nl%7C128e6246007a44eca74f08da332116f8%7C9c531e83158f47058e32d782bfef3299%7C0%7C0%7C637878514455311285%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=17YxfHCUHZ9y9y5JNNTbdOv6dvO%2FT%2BXzT%2FAcWP43DMs%3D&reserved=0
https://steenwijkercourant.nl/steenwijk/Beatrixschool-in-de-race-voor-een-ANWB-Verkeersplein-27667907.html


Schoolkorfbaltoernooi  
Op woensdag 1 juni is er voor de groepen 5/6 en 7/8 een schoolkorfbaltoernooi. Hiervoor 
kunnen de leerlingen van groep 5 tm 8 zich opgeven! 
Voorafgaand aan het toernooi is er een trainingsmiddag. In principe buiten op het korfbalveld. 
Deze training is op woensdag 25 mei. De trainingstijden worden binnenkort bekend gemaakt.  
Het schoolkorfbaltoernooi is op woensdag 1 juni. We zouden het leuk vinden als er dit jaar weer 
veel teams van de Beatrixschool meedoen.  
De leerlingen kunnen zich opgeven tot woensdag 18 mei. Per team zoeken wij een 
ouderbegeleider. Als ouder kunt u zich opgeven om een team te begeleiden. Opgeven voor het 
toernooi of voor het begeleiden van een team kan bij de leerkracht van uw kind. 
 

Schoolreisjes/kamp 
Inmiddels komen de bedragen voor het schoolreisgeld binnen. 

Mocht u nog niet voor een bepaalde datum hebben 

overgemaakt, wilt u dit z.s.m. doen?  

Voor de groepen 1 t/m 6 was de uiterlijke betaling op 8 mei.  

 

Social schools  
Zoals u waarschijnlijk al hebt gemerkt zijn er sinds 1 mei veranderingen op Social schools. 
Persoonlijke berichten heten nu 'gesprekken'. Gesprekken hebben een eigen plek in het 
hoofdmenu en een andere layout. 
Meer informatie kunt u vinden op: 
https://www.socialschools.nl/nieuwe-versie-gesprekken-oudersverzorgers   
 

Ingekomen post 
 

Hockey-kom naar de club-dag 
Op zondag 22 mei organiseren Beweegteam Steenwijkerland en Mixed Hockey Club Steenwijk 

een ‘Hockey-kom naar de club-dag’. Voor alle kinderen uit de gemeente Steenwijkerland in de 

leeftijd van 5 tot 12 jaar wordt dit leuke evenement georganiseerd. De hele dag staat in het 

teken spectaculaire hockey-spelactiviteiten, inclusief een heuse stormbaan. 

Alle kinderen uit Steenwijkerland in de leeftijd van 5 tot en met 12 jaar kunnen deze dag 
meedoen. Het evenement vindt plaats bij MHC Steenwijk bij Sportpark De Nieuwe Gagels, 
Middenweg 14. De dag is opgesplitst in in twee leeftijdsgroepen: 

• Van 10-12 uur: voor kinderen in de leeftijd van 5 tot en met 9 jaar. 

• Van 13-15 uur: voor kinderen in de leeftijd van 10 tot en met 13 jaar. 

Een kwartier voor de starttijden begint de inloop. 

Vrije inloop 

Aanmelden is niet nodig, er is een vrije inloop. Alle kinderen kunnen meedoen. Familie mag 
blijven kijken. Voor de jongere broertjes en zusjes staat de limonade en een springkussen klaar. 
Meer informatie is via info@mhc-steenwijk.nl te verkrijgen.  
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