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Een nieuw jaar
Kalkoen en oliebol zijn al weer vergeten, we zijn van start gegaan met een
nieuw kalenderjaar.
Een jaar waarin weer van alles op het programma staat.
Zo zullen we ons de komende periode buigen over de plannen voor de
komende vier jaar. Het is namelijk tijd voor een nieuw schoolplan, het
schoolplan 2019-2023. Maar ondertussen gaan we ook door met de
ontwikkelingen rondom PLG’s (professionele leergemeenschappen), starten
we met het nieuwe fenomeen ‘BeatrixExpo’ welke het Beatrixtheater
vervangt en is voor de directeur een nieuwe uitdaging bij gekomen met het
directeurschap van De Rolpaal in Blokzijl. Dat betekent dat het even zoeken
zal worden naar een goede verdeling van de werkdagen over beide
scholen. Vooralsnog wordt dat vooral bepaald door de reeds goed gevulde
agenda. Ik probeer zo spoedig mogelijk te komen tot één vaste werkdag
per school en flexibiliteit in de overige dagen.
Kortom: genoeg te doen.
We gaan er weer een mooi jaar van maken.

Hoofdluis
Afgelopen week is de hoofdluiscontrole weer opgepakt. Woensdag- en
donderdagochtend is ‘Team H’ de hele school doorgegaan om alle
kinderen te controleren. Gelukkig bleken slechts twee kinderen bezoek van
hoofdluis te hebben. We zijn blij met onze luizenpluizers. Bijzonder woord van
dank aan Linda van Gasteren, die onze nieuwe coördinator Yvonne wegwijs
heeft gemaakt en zelfs nog een keertje heeft meegeplozen.
De volgende controle, na de voorjaarsvakantie, is op donderdag 28
februari. Wilt u er aan denken de kinderen dan zonder gel, haarlak, vlechten
en haarattributen naar school te laten gaan. Dat vergemakkelijkt het
luizenpluizen enorm!
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Film
Aanstaande maandag komt Wietse (zoon van juf Annemarie) een
promofilm maken voor onze school. Wietse volgt een opleiding waarvoor hij
deze film als studie-opdracht gebruikt. Bovendien houden wij er een mooie
promofilm aan over. Typisch gevalletje win-win dus.
In de film willen we diverse aspecten van ons onderwijs en onze school laten
zien. De afgelopen periode heeft de PLG ‘School en Omgeving’ een
draaiboekje opgesteld. Met Wietse zijn de mogelijkheden en wensen
doorgesproken.
Uiteraard houden we rekening met de kinderen die niet in beeld mogen
(avg).

Onderwijsstaking
Zoals u ongetwijfeld in de media al hebt gehoord, heeft de
onderwijsvakbond AOB voor 15 maart weer een staking uitgeroepen.
Staken is een individueel recht van iedere werknemer. Of leerkrachten van
De Beatrixschool ook gaan staken, inventariseren we de komende weken.
We houden u natuurlijk op de hoogte. Overigens heeft dat verder geen
consequenties voor het al dan niet open zijn van de school. Die dag staat er
namelijk een studiedag gepland en zijn de kinderen dus al vrij.

Oud Papier
Maandag 14 t/m woensdag 16 januari is er weer inzameling oud papier.
Tegenwoordig is de opbrengst van het oud papier dusdanig laag, dat de
kosten de opbrengsten ruim overstijgen. Oftewel: er moet flink geld bij.
Reden genoeg om ons te beraden op de vraag of we hier als school wel
mee moeten doorgaan. Mochten we daar andere afwegingen in maken,
dan laten we dat natuurlijk tijdig weten.
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Informatie van derden:
Greenteam
Help ons zwerfafval opruimen in de wijk. Samen is het heel gezellig!
Wanneer: elke 2e woensdag van de maand
Hoe laat: 14:30 tot ongeveer 16:00
Waar: Wijkcentrum de Oerthe
Als dank verdien je met 2 x greenteam een zwembadkaartje
of na drie keer een bioscoop-/intertoysbon.
Doe je mee?!?
We starten met wat drinken zodat je rechtstreeks vanuit school kunt
komen en we eindigen met drinken en wat lekkers.
Opgave kan via greenteam@wvdemiddenweg.nl Ook als je niet hebt
opgegeven ben je van harte welkom te komen en dan kijken we of er
nog ruimte voor je is. Gezellig als je erbij bent!!
Hartelijke groeten van de greenteamcommissie

‘Een vreemde eend in de bijt’
THEMA AVOND Victorr. ‘Een vreemde eend in de bijt’
Hooggevoeligheid en je anders voelen
Heb jij soms het gevoel dat je een vreemde eend in de bijt bent? Het
gevoel dat andere mensen jou niet snappen dat je meer voelt dan dat
andere mensen voelen. Voel jij je soms een rondje in een wereld vol
vierkante mensen?
Op onze gratis thema-avond gaan we samen kijken naar het thema
‘Anders zijn, je anders voelen’. We zullen in een kleine groep een
gesprek hierover hebben en wat handvatten geven. Op deze manier
leer je waarom je je anders voelt dan anderen en vooral hoe dit jou
een leuker, unieker mens kan maken. Hoe kan jij jezelf zijn en in je eigen
kracht staan zonder je alleen of een buitenstaander te voelen.
Steenwijk
De avond zal plaatsvinden op dinsdag 22 januari in Steenwijk. Je kunt je
hier gratis voor aanmelden zodat we hier een interessante en nuttige
avond over kunnen hebben. Verder kun je even kennis maken met ons
en ontdekken of wij iets voor elkaar zouden kunnen betekenen.
Victorr.
Buiten deze thema-avond gegeven wij trainingen waarin je leert om
een leider in je eigen leven te zijn. Verder geven we ook persoonlijke
coaching waarin we 1 op 1 proberen het leven weer op de rit te
krijgen. Hoe vind jij de juiste weg in jouw leven?
Over de thema-avond:
* J.H. Tromp Meestersstraat 25 (tegenover het station)
* Inloop rond 19:00 uur, start vanaf 19:30 uur. Duur: ca. 1,5 uur
* Meld je even aan via www.victorr.nl/thema of info@victorr.nl

Coaching Alles Kids
Elke woensdag van 8:15-9:30 uur is er een inloop spreekuur voor ouders van
kinderen die even ergens op vastlopen. Dit kan variëren van boosheid en
faalangst tot onzekerheid en angst. Er tussenin ligt een heel spectrum aan
andere zaken waar kinderen last van kunnen hebben. Kindercoach Patricia
Keetman van praktijk AllesKids zal met je meekijken naar de problematiek en
je vervolgens advies en tips geven. Als je zeker wilt weten dat er tijd voor je
is, maak dan even een afspraak. Gewoon binnen lopen mag uiteraard ook,
maar dan kan het zijn dat er net even iemand anders binnen is en dat je
even moet wachten. Per kindbespreking wordt een half uur de tijd
genomen. De gesprekken zullen plaatsvinden in het lege lokaal naast de
gymzaal van de kleuters. Wil je meer weten over Patricia of AllesKids? Kijk
dan even op www.alleskids-yogacoaching.nl of bel 06-41426241.

PAGINA 3

