
 

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

 

Maandag 18 t/m vrijdag 22 februari voorjaarsvakantie 

Maandag 25 februari studiedag team; kinderen vrij 

Donderdag 28 februari hgpd 

     luizenpluizen 

Donderdag 7 maart OR 

Vrijdag 8 maart volgende nieuwsbrief 
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Nieuwsbrief voor 
nieuwsgierige ouders 

2018-2019
  

8 februari 2018 

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

Op school zijn de citotoetsen afgenomen. De volgende stap is het 

analyseren van de resultaten en, daarmee samenhangend, het vaststellen 

van eventuele acties. Da’s altijd een behoorlijke klus voor de leerkrachten. In 

de coachgesprekken bespreken we met de ouders de voortgang en maken 

we waar nodig afspraken. Een mooi fenomeen, die coachgesprekken. 

Educatief partnerschap ten top. Maar ook op groeps- en schoolniveau 

nemen we de resultaten natuurlijk onder de loep. Zodat we ook hier, waar 

nodig, afspraken kunnen maken om ons onderwijs nog verder te verbeteren. 

Voor juf Astrid en meester Frank komt daarbij het jaarlijkse feest van de 

schooladviezen. De komende weken zal duidelijk worden waar onze achtste 

groepers volgend jaar aan de slag gaan. Da’s vaak best een spannend 

(maar ook leuk)  proces. Het gaat immers niet alleen om het niveau 

waarvoor gekozen wordt, maar ook om de school. Voor de één is dat vast 

als een uitgemaakte zaak, terwijl de ander nog twijfelt. Maar ook dat komt 

ieder jaar uiteindelijk weer op zijn pootjes terecht. 

Volgende week nog school en dan gaan we genieten van een 

welverdiende voorjaarsvakantie. Of je die nu doorbrengt in Steenwijk, ergens 

in de zon of op de lange latten in de sneeuw: geniet er vooral van. 

 

Wat actueel is Aanwezigheid Jan: 
 
donderdag  14 februari  
vrijdag  15 februari  
donderdag 28 februari 
vrijdag    1 maart 
woensdag   6 maart 
vrijdag     8 maart  
 



 

 

PAGINA 2 NIEUWSBRIEF VOOR NIEUWSGIERIGE OUDERS 

  

Motorische Remedial Teaching (MRT) is, zoals de naam al zegt, remedial 
teaching op het terrein van de motoriek. Bedoeld voor kinderen die in de 
gymles moeite hebben om mee te komen. Die net even minder handig zijn 
bij het huppelen, klimmen, bal vangen et cetera. 
Tot op heden kunnen we MRT nog niet bieden op de Beatrixschool, maar in 
maart starten we een pilot in de groepen 1 t/m 4. In samenwerking met 
Harmen Woudenberg, buurtwerker-sport bij Sociaal Werk De Kop. 
Hij gaat in een twaalftal lessen van 45 minuten aan de slag met MRT voor 
kinderen die daarvoor in aanmerking komen. Uiteraard vragen we de 
betreffende ouders daar eerst toestemming voor. 
Na afloop van de pilot evalueren we de bevindingen en overleggen we of 
en hoe we MRT een vastere plek kunnen geven.  

In de week van 18 maart is de jaarlijkse ‘School!Week’, de week van het 
openbaar onderwijs. Dan organiseren we ook weer een Open Dag 
(ochtend) voor belangstellenden. En wel op donderdag 21 maart. Niet 
alleen de school, maar ook KDV, POV en BSO openen dan hun deuren. 
Geïnteresseerd? Kom dan vooral vrijblijvend een kijkje nemen. 
Of kent u mensen die mogelijk belangstellend zijn? Geef deze datum dan 
vooral door. Zodat ook zij een kijkje in de keuken komen nemen. En met 
eigen ogen zien dat onze leerlingen toch echt niet van leerkracht naar 
leerkracht hollen en de hele dag gefixeerd zijn op een ipad 😉 
Maar dat de School Voor Nieuwsgierige Kinderen wel degelijk een uniek, 
kind- en toekomstgericht concept te bieden heeft. 
Zegt het voort! 

Open Dag 

Maandag 28 januari was onze eerste BeatrixExpo. Wat een geweldige 
opkomst! Volgens mij zijn we het met elkaar eens, dat de leerlingen een 
mooie prestatie hebben neergezet. Dat smaakt dan ook zeker naar meer. 
Natuurlijk gaan we met elkaar in het team deze Expo evalueren. Daarin 
nemen we reacties die we van ouders hebben gekregen mee.  
De volgende BeatrixExpo staat gepland op maandag 27 mei. Noteer de 
datum al vast in uw agenda (en die van de opa’s en oma’s). 

BeatrixExpo 

Motorische Remedial Teaching 

Het lijkt misschien nog wat vroeg, maar de voorbereidingen voor het nieuwe 
schooljaar starten al weer. Zo zal binnenkort besproken worden hoe het 
komt met de formatie (beschikbare uren). Dan gaat dus de formatiemolen 
weer draaien. Wie werkt waar, wanneer, hoeveel uur. Gelet op het 
leerlingaantal zal dit nog wel wat gepuzzel opleveren. 
Ook loopt het schoolplan aan het eind van dit schooljaar weer af. We gaan 
ons dus beraden op de doelen voor de komende jaren. Welke 
veranderingen hebben we voor ogen, welke schoolontwikkelingen willen we 
doorvoeren? Samen met team en MR zal dit gespreksonderwerp zijn. 
Belangrijk, want het is goed te weten waar je staat als school en waar je 
naar toe wil. Met ambitie èn met gezond verstand. Zodat de keuzes die 
gemaakt worden niet alleen stroken met de visie en ambities, maar ook 
realiseerbaar zijn. Een boeiend proces. 
 

Voorbereidingen 2019-2020 
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Informatie van derden: 

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 
 

Greenteam 

Hoe fijn zou het zijn om even weg te zijn uit de chaos, niet aan je zorgen 
te hoeven denken en lekker te spelen met andere kinderen? Helaas zijn 
er veel kinderen die zich dit zullen afvragen. Ze leven in armoede, 
omringd door conflicten of in een zorgelijke thuissituatie. U heeft de kans 
om een van die kinderen een prachtige tijd te bezorgen die hij of zij 
nooit zal vergeten! 
Wij zoeken nog vakantieouders die hun huis voor een periode van 10 tot 
21 dagen willen openstellen voor een vakantiekind. In een gezellige, 
huiselijke sfeer komt een kind helemaal tot rust. Het beleven van de 
dagelijkse dingen is voor de kinderen al heel fijn, uitjes zijn leuk maar thuis 
met andere kinderen spelen vinden ze ook al super. 
De periode in Nederland helpt de kinderen om hun dagelijkse zorgen 
even opzij te zetten en even helemaal kind te zijn. Door aandacht, liefde 
en structuur merken ze dat ze geliefd zijn en krijgen ze vertrouwen in de 
toekomst. 
Europa Kinderhulp 
Stichting Europa Kinderhulp (EKH) zet zich al jaren in om kinderen uit 
mindere situaties een fijne vakantie in Nederland te bieden. De kinderen 
komen uit Frankrijk, Duitsland, Oostenrijk, Nederland en Oekraïne. EKH 
heeft in deze landen contact met uitzendende organisaties, 
bijvoorbeeld sociale zaken of een kindertehuis. De reizen worden door 
EKH georganiseerd en alles is onder toezicht. 
Kennismaken  
Meer informatie vindt u op de website www.europakinderhulp.nl 
Wilt u een informatiepakket ontvangen of wilt u zich aanmelden? Dit kan 
via de website of per mail: overijssel@europakinderhulp.nl 
Voor contact met een medewerker kunt u bellen (bij voorkeur ’s avonds) 
met Arjan ter Haar: 0523-610197 

Geef een kind de vakantie van zijn leven 
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Kom jij ook naar de spelletjes- en knutselmiddag 
in de bibliotheek van Steenwijk in de 
voorjaarsvakantie?  
Op dinsdag 19 februari van half 2 tot half 4 
organiseren de bibliotheek en speel-o-theek 
Beregoed een kindermiddag voor kids vanaf 4 
jaar. Je kunt sjoelen, bouwen met 
grote blokken, heel veel spelletjes doen en 
lekker knutselen.  
De toegang is gratis.  
Wel graag even aanmelden van tevoren in de 
bibliotheek of via de website:  
https://www.bibliotheekkopvanoverijssel.nl/age
nda/222-kindermiddag-in-bibliotheek-steenwijk 


