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Komende activiteiten

Dit staat er de komende periode op het programma:
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10 jaar Op Kop

2

Inloopochtenden ouders
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Nieuwe inrichting school
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Nationaal Schoolontbijt

4

EU Schoolfruit
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Save the date

Vanaf maandag 5 november

afname ZIEN (sociaal-emotionele
ontwikkeling)

Dinsdag 6 november

uitje Op Kop

Woensdag 7 november

Nationaal Schoolontbijt

Donderdag 8 november

leerlingraad

Woensdag 14 november

MR

Woensdag 14 t/m vrijdag 16 november Inloopochtenden ouders
Vrijdag 16 november

volgende nieuwsbrief

Maandag 19 november

studiedag team (kinderen vrij)

10 jaar Op Kop
Afgelopen woensdag is er voor het personeel van Op Kop een prachtig
feest georganiseerd ter ere van het 10-jarig bestaan van de stichting. Er
waren zeer diverse workshops om te volgen (van beachbag pimpen, bier
proeven en fotografie tot sushi maken en powerkiten) en we hebben heerlijk
gegeten met elkaar.
Aanstaande dinsdag zijn de leerlingen van Op Kop aan de beurt. In een
mega-exercitie gaan op die ene dag alle leerlingen van Op Kop naar een
voorstelling in De Strandhoeve in Baarlo. Dezelfde locatie waar ook de
meesters en juffen gisteren hun feestje vierden.
Met bussen worden we gehaald en gebracht. We vertrekken om 11.30 uur
van school en zijn om 14.00 uur weer terug.
Zoals woensdag in een mail aan u gemeld, zijn de kinderen daarna vrij. We
maken er een continurooster van, omdat er in de middagpauze ‘school’ is.
Veelal zal het geen probleem zijn om – indien nodig – oppas te vinden of uw
kind bij een vriendje/vriendinnetje onder te brengen. Mocht hier echter toch
een probleem ontstaan, dan kan uw kind gewoon op school blijven tot
15.15 uur. De meesters en juffen zijn er ook, dus toezicht is geregeld.
De bso is gewoon geopend als altijd, dus vanaf 15.15 uur.
Omdat we in de middagpauze onderweg/actief zijn, lunchen we samen op
school (in de eigen klas).
Vergeet niet uw kind een lunchpakket mee te geven a.u.b.
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Beatrixschool…óók voor nieuwsgierige papa’s en mama’s

Inloopochtenden ouders
Woensdag 14 november, donderdag 15 november en vrijdag 16 november
organiseren we inloopochtenden voor onze ouders.
Tussen 8.30 en 12.00 uur bent u, als ouder van de Beatrixschool, van harte
welkom om een kijkje te nemen op de ‘school voor nieuwsgierige kinderen’
in bedrijf. We draaien die ochtenden net als anders, zodat u een beeld krijgt
van onze alledaagse werkelijkheid. Kom kijken bij workshops, op het
stilteplein, in en buiten de klassen. In een poging de belangstelling een
beetje te spreiden over de drie ochtenden verzoeken we u zoveel mogelijk
het volgende schema te volgen:
* woensdag 14 november; groepen 1 t/m 3
* donderdag 15 november: groepen 4 t/m 6
* vrijdag 16 november: groepen 7 en 8
Past dat echt niet (bijvoorbeeld vanwege uw werk), dan bent u natuurlijk
gewoon één van de andere twee inloopochtenden welkom.
Op woensdag 28 november organiseren we een inloopochtenden voor
opa’s en oma’s. Meer info hierover in de volgende nieuwsbrief.

Joepie, nieuwe meubels!!!

Nieuwe inrichting school
Afgelopen maandagmiddag ging het team op stap naar Eromes-Marko in
Hoogeveen, de leverancier van onze nieuwe inrichting.

in de klas

We kregen een kijkje in de ‘keuken’ waarbij we werden geïnformeerd over
pijlers die Eromes-Marko hoog in het vaandel heeft: het leveren van
maatwerk op een duurzame manier. Een interessante rondleiding.
Vervolgens werden we via een presentatie in de showroom getrakteerd op
diverse voorbeelden van schoolinrichting. Ook in die wereld is de tijd

in de
teamkamer

bepaald niet stil blijven staan. Tot slot maakten we in een workshop een start
met onze oriëntatie op de inrichting van de Beatrixschool. Welke eisen
stellen we daaraan, welke ideeën hebben we daarover, wat willen we
uitstralen? We werken dit de komende periode verder uit, met
ondersteuning van een interieurarchitect van Eromes-Marko.
Nieuw meubilair kent een afschrijvingstermijn van 20 jaar, dus het is zeker de

in het
directiekantoor?

moeite waard om goed na te denken over het hoe en wat.
Vooralsnog streven we naar oplevering in de meivakantie.

We hebben nog een paar weken
sparen te gaan. Doet u ook al
mee?
Help ons sparen voor
buitenspeelmateriaal
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Nationaal Schoolontbijt
Woensdag 7 november doen we mee aan het Nationaal Schoolontbijt. Wilt u uw kind die ochtend bord,
beker en bestek meegeven? Graag in een tas en voorzien van de naam.
Hieronder meer info over het Nationaal Schoolontbijt.
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EU Schoolfruit
Oók in het kader van gezonde voeding: we doen ook
dit jaar weer mee met het Europees
schoolfruitprogramma
Van 13 november t/m 20 april krijgen de kinderen op school gratis drie stuks
groente en fruit per week. Onze school doet namelijk mee aan EU-Schoolfruit!
Ook zijn er lessen over fruit, groente en gezonde voeding.
Met EU-Schoolfruit leren kinderen spelenderwijs om verschillende soorten fruit
en groente te eten. Dat is niet alleen gezond, maar ook leuk!

EU-Schoolfruit op obs Beatrixschool
De drie vaste groente- en fruitdagen op obs Beatrixschool worden:
Woensdag, donderdag en vrijdag.
Wij ontvangen de levering van de leverancier Haanex Groentebroer
Wilt u elke week weten welke stuks fruit of
groente uw kinderen ontvangen? Schrijf u
dan in voor de nieuwsbrief voor ouders via
www.euschoolfruit.nl/schoolfruitnieuwsbrief
Het EU-Schoolfruitprogramma is een goede
start om de aanbevolen hoeveelheid
groente en fruit per dag te halen.
Het EU-Schoolfruit- en groenteprogramma is
een initiatief van de Europese Unie, het
Ministerie van Landbouw, Natuur en
Voedselkwaliteit, Rijksdienst voor
Ondernemend Nederland en het Steunpunt
Smaaklessen & EU-Schoolfruit. Het
programma wordt ondersteund door het
Voedingscentrum.
De groente- en fruitverstrekkingen worden gefinancierd door de Europese
Unie. Er zijn voor de school en de ouders géén kosten verbonden aan het
programma.
U kunt hierover meer lezen op www.euschoolfruit.nl.
Op naar een lekker en gezond schooljaar!

Steunpunt Smaaklessen & EU-Schoolfruit
www.euschoolfruit.nl | euschoolfruit@wur.nl | 0317- 485966
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