
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Deze week….. 
Wat gaat de tijd snel! Volgende week vrijdag is de afsluiting van de 
Kinderboekenweek met een sponsorloop om onze bibliotheek aan te vullen met 
Engelse literatuur.  
Over een week begint de herfstvakantie, een week van opladen, uitwaaien, 
wandelen en bijkomen om daarna weer met frisse enthousiasme de volgende 
periode in.  
Periode van de vieringen zoals Sint Maarten, Sinterklaas en Kerst staan na de 
Herfstvakantie op de planning, maar hoe deze periode er uit gaat zien in deze tijd 
van Corona weten wij nog niet! Wij gaan uit van het positieve. 
 

EU- schoolfruit en groenteprogramma 

Goed nieuws: Onze school mag meedoen aan het EU-Schoolfruit- en 
groenteprogramma 2020-2021! Wij krijgen 20 weken lang gratis groente en fruit 
voor de hele school geleverd, 3 dagen per week! 

Vanaf  week 46 (9 t/m 13 nov) starten de fruit- en groenteleveringen levering  t/m 
week 15 van 2021 (12 t/m 16 april) Verder info volgt. 
 

Reminder sparen voor de schoolbieb 
Denk u aan het sparen voor onze schoolbieb?! Tijdens de Kinderboekenweek (30 
september t/m 10 oktober 2020)  kan er bij het Steenwijk’s Boekhuys gespaard 
worden voor de schoolbieb van school. Koopt u een boek dan kan het kassabonnetje 
bij school worden ingeleverd.  
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deze en voorgaande nieuwsbrieven zijn terug te vinden op onze website:  praktische info - nieuwsbrief 

Komende activiteiten 

Dit staat er de komende periode op het programma: 

8 oktober: leerlingenraad 

9 oktober: sponsorrun + afsluiting Kinderboekenweek 

12-16 oktober: Herfstvakantie 

19- 23 oktober: week van de pauzehap 

 

23 oktober: Nieuwsbrief 

 

4 november: Nationaal schoolontbijt 

 

9 november: start EU-schoolfruit 
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Korfbaltoernooi 

Woensdag 23 september was het schoolkorfbaltoernooi voor groep 3/4. Het was een 
leuke middag en er werd sportief gespeeld. De Beatrixschool is uiteindelijk geëindigd 
op de 4e plek. Julian uit groep 3 heeft met het schutterstoernooi de eerste prijs in de 
wacht gesleept. We willen Noveas bij deze bedanken voor de clinics tijdens de 
gymlessen en voor het leuke toernooi. 

 

Sparen voor de schoolbieb 

Tijdens de Kinderboekenweek (30 september t/m 10 oktober 2020) kan er bij het 
Steenwijk’s Boekhuys gespaard worden voor de schoolbieb van school. In de bijlage 
vindt u hier verder informatie over. 
 

Ouderraad 
Beste ouders, 
Wat een vreemd schooljaar hebben we achter de rug. Ook voor de ouderraad een 
raar jaar. Na een lange periode van thuisonderwijs, konden ook wij de school niet 
meer in, om de boel gezellig te maken. Gelukkig hebben we de kinderen nog wel een 
paar keer kunnen voorzien van een lekkere traktatie. En hebben ze allemaal een 
tasje ontvangen, om iedereen die thuis zo hard aan het werk was, een hart onder de 
riem te steken. 
 
We hopen dat we dit jaar weer ‘gewoon’ onze dingen voor de kinderen kunnen 
doen. Misschien kunnen we weer iets leuks doen met sinterklaas en kerst. Kunnen 
we de school weer van gezellige versiersels voorzien en meehelpen met het 
organiseren van de koningsspelen.  
Dit kunnen we echter niet zonder u! Zonder uw bijdrage is het niet mogelijk om al 
deze leuke dingen voor de kinderen te organiseren. Daarom de dringende vraag om, 
als u binnenkort de brief over de ouderbijdrage ontvangt, deze zo spoedig mogelijk 
over te maken. Mocht het financieel erg moeilijk voor u zijn, kunt u altijd bij de 
gemeente een tegemoetkoming schoolkosten aanvragen.  
 
Mocht u nog vragen of opmerkingen hebben, spreekt u dan gerust 1 van ons aan.  
De ouderraad bestaat dit jaar uit: 

• Corina Brink (Jasper, groep 6) voorzitter 

• Marjolein Koolen (Fabienne, groep 7) secretaris 

• Angelique Boonstra (Milan, groep 2a) penningmeester 

• Sieta Maat (Alannah, groep 5) 

• Anouche Bleiksloot (Mats, groep 4b, Olaf, groep 1a) 

• Paulien Vreeburg (Sophie, groep 4a) 

• Hetty van der Veen (Chinook, groep 4b, Aylen, groep 2a) 

• Maaike Kerdijk (Ruben, groep 5, Noud, groep 1b) 

• Eva van der Pol (Emma, groep 3b, Lisa, groep 1b) 

• Frieda Otten (Rianne, groep 3b) 

• Stefanie Dijkshoorn (Jochem, groep 7b, Marieke, groep 4b) 
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Hallo Wereld 
Beste ouders en leerlingen, 
We willen jullie een inkijk geven in de komende Hallo 
Wereld lessen. Met deze lessen willen we aansluiten bij 
het Kinderboekenweek thema En toen…. 
We gaan kijken naar de tijd in alle aspecten. De tijd van 
verleden, van het heden maar ook van de toekomst. 
Vanuit het vertellen van verhalen, het luisteren naar 
liedjes en het kijken naar filmpjes gaan we met de 
leerlingen onderzoeken naar de betekenissen van tijd.  
We gaan onderzoeken hoe we aankijken tegen jong/oud, wat nou eigenlijk 
ouderwets is en wat het verleden en de toekomst is.  
Tijd is een mooi begrip om zowel filosofisch als ook levensbeschouwelijk te bekijken. 
We gaan in de lessen met elkaar ontdekken wat tijd betekent voor onszelf en voor 
de ander. Bovendien staan we stil wat het begrip tijd betekent voor gelovige 
mensen. 
 
En dat de tijd van nu, waarin we leven ook een keer geschiedenis wordt. Het leven in 
Corona tijd van nu of het bereiken van een superhittegolf een goed voorbeeld is. 
Wij ervaren tijd allemaal verschillend. Voor de een vliegt de dag voorbij, voor de 
ander komt er geen eind aan een dag. Het ene mens verveelt zich en een ander heeft 
altijd tijd te kort. Maar tijd loopt gewoon door, alsof er niets gebeurd is, alsof er niets 
aan de hand is. Eigen verhalen van de leerlingen zijn hierin belangrijk en schrijven al 
geschiedenis. Het vertelt wat ze hebben meegemaakt. 
Wij denken dat dit een mooi thema is om met leerlingen te onderzoeken en om mee 
aan de slag te gaan. 
We hopen elkaar in goede gezondheid te zien. 
Met vriendelijke groet de Hallo Wereld docenten,  
GVO juf Dienke (zie bij: even voorstellen) , IGVO juf Sevda en HVO juf Corina 
 

Even voorstellen 
Mijn naam is Dienke Nijeboer en ik woon alweer 23 jaar 
in Heino samen met mijn man. Onze beide dochters, 
wonen, studeren én werken in Amsterdam. Hiervoor 
hebben we als gezin in verschillende landen in Afrika 
gewoond en gewerkt. Een bijzondere en leerzame 
periode omdat we leefden in een andere cultuur en 
met mensen voor wie het leven minder 
vanzelfsprekend is.  
 
Mijn onderwijsloopbaan is begonnen in het VMBO. Ik 
heb lesgegeven in de vakken handvaardigheid en 

kinderverzorging en opvoeding. Naast mijn werk ging mijn belangstelling uit naar 
thema’s rondom Kind en Geloof. In de jaren die volgden na terugkomst uit Zambia 
heb ik me hier verder in verdiept en geschoold.  
Dit schooljaar is mijn 12e jaar als GVO juf. Naast andere scholen in de regio, mag ik 
sinds september, ook de lessen GVO ( als onderdeel van Hallo Wereld) op de 
Beatrixschool verzorgen.  
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GVO....een prachtig vak waarin de leerlingen vooral zélf gaan ontdekken wat 
godsdienst nu eigenlijk is, wat het hebben van een geloof voor mensen kan 
betekenen, wat mensen dan doen en waarom.  
Het is fijn om les te mogen geven op deze school met aardige en bevlogen collega’s 
en nieuwsgierige kinderen;) 
Met een hartelijke groet, juf Dienke 

Vreedzame school 
Met Vreedzame school haken wij aan bij de lessen van Hallo Wereld “En toen….” 
(tijd en thema van de Kinderboekenweek) De blokken “We horen bij elkaar”  en “We 
lossen conflicten zelf op” hebben wij passend gemaakt bij het thema tijd met o.a. het  
praten over vroeger & nu, tijd ervaren, oorzaak & gevolg, tijd voor jezelf, 
eigenaarschap, ruzies/ dingen laten zakken / bezinnen, tijd goed benutten. 
 

Opening Kinderboekenweek 
De Kinderboekenweek is geopend! Met een tijdmachine gingen enkele leerlingen 
terug in de tijd. We maakten kennis met holbewoners, draken, prinsessen, een opa, 
een mummie, een cowboy en een ridder. Ook waren er 4 juffen in de 70ties beland. 
Gelukkig heeft de tijdmachine ook een vooruit functie en is iedereen weer normaal. 
Kijk voor de foto’s op Social Schools. 
 

Sponsorloop 9 oktober 
Helaas… 
Door de nieuwe geldende coronamaatregelen moeten we helaas melden dat de 
sponsorloop op vrijdag 9 oktober zonder publiek wordt gehouden. De kinderen zijn 
al druk met het zoeken van sponsoren, dus zij gaan wel hun rondes lopen. Maar 
ouders en andere belangstellenden kunnen jammer genoeg niet komen 
aanmoedigen. Desondanks gaan we er een leuke dag van maken. 
Wilt u de intekenlijsten voor de Sponsorloop uiterlijk woensdag 7 oktober laten 
inleveren op school? 
 

Ingekomen post 

 

KLEUTERVOLLEYBAL 

Volleybal is geschikt voor jong en oud. Het is een actieve sport die kinderen leert in 

een team te spelen maar ook om het beste uit jezelf te halen. Bij Volleybalvereniging 

STEEVAST willen we na de herfstvakantie – bij voldoende animo - starten met 

kleutervolleybal. Naast het actief bezig zijn en lekker bewegen, leren de kleuters 

leren tijdens deze lessen de beginselen van het volleyballen.  

STEEVAST is een actieve vereniging voor jong en oud. We trainen op donderdag om 

17.00uur in de mooie sporthal De Waterwyck.  

Wilt u uw kind(eren) laten kennismaken met kleutervolleybal? Iedereen mag eerst 

drie keer vrijblijvend gratis meetrainen. Voor meer informatie en opgave: 

ledenadmin@steevast.eu. Meer informatie over STEEVAST vindt u op 

www.steevast.eu. 

 

mailto:ledenadmin@steevast.eu
http://www.steevast.eu/
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KOM IN DE HERFSTVAKANTIE POMPOENEN 
SNIJDEN! 
Net zoals voorgaande jaren gaan we ook deze herfstvakantie (Halloween) 

pompoenen snijden! 

Ga zelf lekker aan de slag met een pompoen. Wij hebben leuke sjablonen, maar je 

kunt natuurlijk ook lekker creatief zelf iets bedenken. 

Is je pompoen klaar, dan krijg je een lampje en kun je 'm testen in een speciale 

'donkere kamer'. Hoe gaaf is die geworden? 

 

In verband met de RIVM richtlijnen hebben we dit keer 3 tijdsblokken: 

Datum: Woensdag 14 oktober 

14:00 - 17:00 uur 

Datum: Zaterdag 17 oktober 

10:00 - 13:00 uur 

14:00 - 17:00 uur 

Reserveer ruim op tijd je gewenste tijdsblok. Vol = vol 

De kosten zijn € 5,00 per pompoen, inclusief 1x ranja, koffie of thee. 

Reserveer nu via 0527 203 791! 

 


