
 

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

Komende twee weken stamgroepweken 

 

Dinsdag  9 juli doorschuifmiddag 

Donderdag 11 juli musical groep 8 

 kleuters ’s middags vrij 

Vrijdag 12 juli laatste nieuwsbrief dit schooljaar 

kinderen om 12 uur vrij 
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deze en voorgaande nieuwsbrieven zijn terug te vinden op onze website:  praktische info - nieuwsbrief 

De laatste weken van het schooljaar. Op het moment van schrijven is groep 

8 druk met de voorbereidingen van de musical. Dat wordt ongetwijfeld weer 

een spektakel in de Meenthe op donderdag 11 juli. 

De laatste week staat sowieso in het teken van afscheid. Groep 8 sluit dan 

de basisschoolperiode af, juf Karen en juf Astrid nemen eveneens afscheid 

van onze school.  

Vandaag werden alle kinderen van Op Kop getrakteerd op een ijsje, onder 

het motto ‘we houden het hoofd koel’. 

Een leuk gebaar vanuit het Gieterse, waarvoor dank. 

Geniet allemaal nog even van de laatste twee schoolweken en daarna 

natuurlijk van een welverdiende vakantie. 

De laatste twee weken van het schooljaar zijn stamgroepweken. We 

hebben dan dus niet meer de workshops, zoals anders. Wel zal in sommige 

groepen nog ‘uitgewisseld’ worden. 

 

 

Wat actueel is 

Aanwezigheid Jan: 
 
dinsdag    2 juli 
woensdag   3 juli  
donderdag   4 juli 
donderdag 11 juli 
vrijdag  12 juli 
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We starten in augustus officieel met het clustermodel binnen Stichting Op 
Kop. Voor de Beatrixschool betekent dat het volgende: 
Clusterdirecteur            Jan Oosterhof 
Locatiecoördinator      Willeke Mos 
Interne Begeleider        Ingrid Hagendijk 
Administratie                 Janny Petter 
Rekenspecialist              Kim Dedden (werkzaam op de Rolpaal) 
Taalspecialist                 Froukje Guldemond (werkzaam op de Rolpaal) 
ICT                                   Bert Schoemaker 
Arrangementen            Kim Koman (zorgleerlingen) 

De leerkracht blijft het eerst aanspreekpunt voor de ouders. Mocht u iemand 
van de directie willen spreken, dan is vanaf komend schooljaar Willeke Mos 
het eerste aanspreekpunt. 
Met deze nieuwe structuur verwachten we een kwaliteitsimpuls te kunnen 
leveren, die ten goed komt aan het onderwijs aan onze kinderen. 
Voor Jan blijft de donderdag de vaste “Beatrixschooldag’. 

Clustermodel  

Ook bij onze school is de eikenprocessierups gesignaleerd. Een deel van de 
bomen is al ontdaan van deze behaarde ‘vriendjes’. 
Ook in de grote Amerikaanse Eik op het plein hebben we ze nu gezien. Dit is 
aan de gemeente doorgegeven. Hopelijk worden dus ook daar snel de 
rupsen verwijderd. 

Eikenprocessierups 

Vandaag heeft u het overzicht ontvangen (via mail) van de groepen en hun 
leerkrachten. Ook heeft uw kind een overzicht meegekregen van de 
leerlingen bij wie hij/zij volgend schooljaar in de groep zit. 
Op het overzicht ontbreekt nog de naam van de leerkracht die op 
vrijdagochtend in groep 1-2A zal zijn. Dat klopt, omdat deze naam nog niet 
bekend is. Zodra bekend is, wie dit zal worden informeer ik u hierover. 
 

Groepsindeling 

Deze week heeft de stuurgroep PLG (ja, die bestaat echt!) de laatste 
bijeenkomst met Ella Kwakkestein gehad. Ella heeft ons de afgelopen twee 
jaar begeleid in het ontwikkeltraject naar PLG’s (professionele 
leergemeenschappen). En dat deed ze met verve, waarvoor hulde. 
Het begeleidingstraject hebben we daarmee afgerond, maar de PLG’s 
ontwikkelingen we natuurlijk nog door.  
Ze versterken namelijk aantoonbaar de schoolontwikkeling en de 
participatie van alle leerkrachten bij het ontwikkelen en uitvoeren van 
schoolbeleid. Winst aan alle kanten. 
 

PLG 


