
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eerste week 
De eerste week zit er weer op. Gelukkig is iedereen weer gezond en wel op school gekomen. Wij 
hopen er weer een fantastische schooljaar van te maken! 
 

Even voorstellen  
Beste ouders en kinderen van de Beatrixschool,   
Per 23 augustus ben ik tijdelijk voor een korte periode jullie nieuwe directeur. 
Dit tot 1 oktober want dan komt jullie eigen directeur weer terug.  
Graag wil ik mij aan jullie voorstellen. Mijn naam is Meintho Krol, ik ben 60 
jaar, getrouwd, heb twee kinderen en ben woonachtig in Meppel. Ik zal op 
woensdag en vrijdag op school aanwezig zijn. Verder wens ik iedereen een 
heel plezierig en leerzaam schooljaar op de Beatrixschool.   
Met vriendelijke groet,  Meintho Krol 
 

Informatieavond 
De informatieavond die voor donderdag 2 september staat gepland, gaat niet door.  
De leerkrachten maken een informatieboekje over de groep. Deze krijgen de kinderen in week 2 mee 
naar huis. 
 

Startgesprekken 

De startgesprekken die vanaf week 3 gepland staan, gaan wel fysiek plaatsvinden op school.  
U krijgt hiervoor een uitnodiging via Social Schools van de leerkracht van uw kind. 
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deze en voorgaande nieuwsbrieven zijn terug te vinden op onze website:  praktische info - nieuwsbrief 

Komende activiteiten 

Dit staat er de komende periode op het programma: 

1 september: ANWB Streetwise 

10 september: groep 5/6a Weeshuis aan het water (erfgoed) 

13 september: Groep 7/8 a + b- The way of life- Popart-Scala, 

Jacomijn Schellevis (beeldend) 

13 september: MR- vergadering 

15 september: Groep 7/8 a + b- Razzia: voorstelling (de Meenthe) 

15 september: OR- vergadering 

17 september: nieuwsbrief  

  

 

 

 

 

 



Snoeren+ oplader chromebook 
Wij missen een aantal snoeren voor het opladen van de chromebooks. Wie heeft er misschien nog 

een snoer + oplader van de chromebook thuis liggen? Zo ja, wilt u die dan meegeven? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Halen/ brengen 
Net als vòòr de zomervakantie mogen ouders nog niet in school of op het plein komen. Uitzondering 
op het laatste betreft de kleuterouders. Zij mogen komen bij het brengen en halen op het plein nabij 
de schommel. Dit doen we om de drukte bij het brengen en/of halen enigszins te spreiden. 
 
Ook een uitzondering voor nieuwe kleuters: zij mogen de eerste week door één van de ouders in 
school worden gebracht, omdat het allemaal al spannend genoeg is.  
Wij verzoeken u bij te dragen aan een vlotte doorstroming.   
We zien nu vaak dat de ingang naar het plein geblokkeerd wordt.  
 
De kleuters komen binnen via hun eigen ingang.  
De groepen 3 en 4 komen via de rechter hoofingang, groep 5 en 6 via de linker hoofdingang. Groep 7 
en 8 via de ingang bij de bovenbouw.  
 

Fietsen  
Na schooltijd blijven er wel eens fietsen van kinderen staan op het schoolplein bv. als ze met de auto 
worden opgehaald. Het is de laatste week wel eens gebeurd dat wij ’s ochtends een fiets vinden in de 
gracht. Wilt u er voor zorgen dat uw kind zijn/ haar fiets niet buiten op het schoolplein laat staan na 
schooltijd? U kunt ook vragen of de fiets binnen in school kan worden gezet, indien noodzakelijk. 

 

Portfolio’s 
Heeft u nog een portfolio thuis liggen, wilt u die dan meegeven aan uw kind? 

 

  


