
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Inleiding 

De eerste week zit er bijna op. Heel fijn om iedereen weer te zien. De kinderen 
vonden het leuk en spannend om weer te starten, een nieuwe juf of meester te 
ontmoeten, nieuwe kinderen te leren kennen en nieuwe dingen te leren. Ook het 
team heeft veel zin om te beginnen met het schooljaar! Wij hopen op een leuk, 
leerzaam en nieuwsgierig schooljaar.  
 
Helaas moeten onze protocollen van vorig schooljaar van kracht blijven, gezien de 
corona-maatregelen en de toename van besmettingen. Wij vragen bij het halen en 
brengen de onderlinge afstand van 1.5 meter te respecteren. Voor het halen en 
brengen van de kleuters hebben wij  dit aangepast (zie onder en Social Schools). 
 

Plein: kleuters 
Om de 'flessenhals' bij de ingang van het plein (parkeerplaats) wat te verlichten, 
mogen de ouders van de groepen 1-2 vanaf maandag hun kind op het plein brengen 
en halen. Dat kan dan op het pleingedeelte achter de kleuterberging (waar ook de 
schommel staat). 
Denkt u wel aan de onderlinge afstand van anderhalve meter? 
 

Luizencontrole 
In verband net de Corona- maatregelingen doen wij deze keer geen luizencontrole 
op school. Wil iedereen zijn/haar eigen kind (eren) controleren! Heeft u kind luizen 
geef dit dan door aan de leerkracht. 
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Komende activiteiten 

Dit staat er de komende periode op het programma: 

 
11 september volgende nieuwsbrief 
 
16 september instuif korfbal groep3/4 
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Kalender- digitaal op Social schools 

Met ingang van dit schooljaar geven we geen papieren versie van de jaarkalender meer uit. 
De kalender is nu geïntegreerd in Social Schools. Onder de knop Agenda (linkerkant) kunt de 
gehele agenda bekijken. 
Omdat we de kalender nu digitaal hebben, is het voor ons een stuk gemakkelijker deze up-to-
date te houden. 
De vakanties en overige vrije dagen staan daarnaast ook op de website.  
 

Start Hallo Wereld 

Dinsdag 25 augustus a.s. is de opening van Hallo Wereld.  
Dit doen we om half 9 met de leerlingen samen op het plein. Er is 
een groot spandoek gemaakt en we zingen samen een lied van 
kinderen voor kinderen.  

 
Informatieavond 
Op dinsdag 8 september staat er een informatieavond gepland voor alle groepen.  
Op dit moment zijn wij aan het overleggen hoe wij dit gaan doen i.v.m. de corona-
maatregelingen. U hoort z.s.m. van ons hoe wij deze avond gaan invullen.  
 

Startgesprekken 

Vanaf de derde week staan de startgesprekken gepland, deze gaan wel door!  
Voor deze gesprekken krijgt u binnenkort een uitnodiging van de leerkracht van uw 
kind.  Voor groep 1/2a zijn de startgesprekken na terugkeer van juf Annemarie. 
 

Formulier noodnummers etc. 
Aan het begin van elk schooljaar kreeg elk kind een formulier mee naar huis om 
wijzingen te geven  (bv emailadres, telefoonnummer, noodnummers, toestemming 
foto’s etc. ) Dit schooljaar krijgen de kinderen geen formulier meer mee naar huis. 
Zijn er wijzigen geef dit dan door via de email aan Jan of Willeke 
 

Even voorstellen 1 
 

Hallo allemaal, 
Mijn naam is Femke Dijkman en ik kom uit Vollenhove. Enkelen 
van jullie zullen mij nog kennen van mijn afstudeerstage in groep 
3/4 van twee jaar geleden. Afgelopen schooljaar ben ik op 
verschillende plekken werkzaam geweest binnen de stichting en 
vanaf dit schooljaar mag ik hier op de Beatrixschool voor groep 
6/7 staan.  Mochten er vragen zijn: ik ben van maandag t/m 
vrijdag bereikbaar via Social Schools of via mijn mail 
femke.dijkman@stichtingopkop.nl Ik heb er enorm veel zin in en 
ik kijk uit naar een gezellig schooljaar! 
Groetjes, Femke 
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Even voorstellen 2 
 
Dit schooljaar mag ik starten op de Beatrixschool, waar ik 
ontzettend veel zin in heb. De eerste dagen hier zijn alvast 
ontzettend leuk en ik kijk er naar uit om er schitterend jaar van te 
maken. Als ouders is het vast fijn om even te weten wie er nou 
allemaal rondlopen in de school, zeker in deze tijden van corona, 
waarin het net wat minder makkelijk is om even een praatje te 
maken. Sinds 2 jaar werk ik bij Stichting op Kop, eerst als stagiaire 
op de Aremberg in Zwartsluis en daarna als invalkracht. Tot nu toe 
heb ik met veel plezier lesgegeven. Naast werken heb ik nog een 
grote hobby, scouting, waar ik lang kinderen heb begeleid en nu in 
het bestuur van de vereniging zit. Ik heb een lieve man, waar ik graag mee wandel en 
lekker eet. Vooral als ik lekker heb gekookt, iets wat ik ook erg leuk vind om te doen. 
Mocht je nog meer over mij willen weten, dan kan je me voor of na schooltijd altijd 
even aanschieten.  
Tot ziens op school!  
Groetjes, 
Juf Nienke 
 

Ingekomen post 
 

 

 
 
Beste ouders, leerlingen en leerkrachten, 
 
Hopelijk hebben jullie allemaal een fijne zomervakantie gehad. De scholen zijn weer van 
start gegaan, dus ook de logopedie op school is weer begonnen. In de vakantie hebben wij 
niet stilgezeten en doorgewerkt op de praktijk aan de Sluisweg, omdat ik op veel locaties 
werk en er aanmeldingen blijven binnenstromen voor de logopedie hebben wij er sinds deze 
week een nieuwe collega bij.  
 
Voor jullie veranderd er niet zoveel, maar zo hebben wij wel weer wat meer ademruimte 
voor nieuwe behandelingen op school. Heeft u vragen of wilt u uw kind aanmelden voor de 
logopedie? Mail naar: lauralogopedie@outlook.com of bel naar 0639630837 en wie weet tot 
ziens. 
 
Met vriendelijke groet, 
Laura Karperien 
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