
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Actueel 
De 1ste schoolweek van 2020 is alweer bijna voorbij!  Na een heerlijke kerstvakantie waren 
bijna alle leerlingen weer op school Allereerst iedereen de beste wensen voor 2020, mag het 
maar een mooi, gezond, leerzaam en positief jaar worden!  
De aankomende weken worden de Cito’s M afgenomen en deze worden besproken tijdens 
de portfoliogesprekken. We stellen het zeer op prijs wanneer u hier rekening mee zou willen 
houden in de vorm van genoeg rust thuis, zodat de kinderen hun toetsen optimaal kunnen 
maken. 
 

Hallo Wereld 

Op donderdagavond 30 januari is er een informatieavond over Hallo Wereld. In het 
schooljaar 2020-2021 stappen wij school breed (groep 1-8) hierover op. U bent welkom die 
avond vanaf 19.30 uur- 21.00 uur. Tijdens deze avond wordt u bijgepraat over de inhoud en 
werkwijze van Hallo Wereld. Hallo Wereld is een school brede methode van HVO 
(humanistisch onderwijs,  GVO (godsdienstonderwijs) en IVO (Islamitisch onderwijs). 
 Deze methode wordt op meerdere scholen van Stichting Op Kop gegeven. 
 

 
Op donderdag 19 maart 2020 wordt  

de W4Kangoeroe2020  (WereldWijde WiskundeWedstrijd) gehouden.  
Hieraan doen bijna 7 miljoen leerlingen uit ruim 70 landen mee. Elf jaar geleden deed de 
Beatrixschool voor het eerst mee en ook dit jaar gaan we er weer voor. Het wordt een hele 
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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: 

Donderdag 16 januari  20.00 uur OR-vergadering 

Donderdag 30 januari  19.30- 21.00 uur Ouderavond Hallo 

Wereld 

Vrijdag 31 januari volgende nieuwsbrief   
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happening. We zijn erg benieuwd hoe onze leerlingen en onze school het er af gaan 
brengen.  
 
De wedstrijd bestaat uit ongeveer 24 verrassende vraagstukken die stuk voor stuk 
creativiteit of een flits van inzicht vragen. Vijf antwoorden per opgave zijn gegeven, één is er 
goed. Welke? De eerste vragen zijn makkelijk, maar gaandeweg worden ze lastiger. Voor de 
basisschoolleerlingen zijn er drie niveaus: wizFUN voor groep 3 en 4, wizKID voor groep 5 en 
6 en wizSMART voor groep 7en 8.   
Ook dit jaar is het mogelijk om als duo mee te doen. Je kunt dan samen de vraagstukken 
maken.   
Wil je oefenen of meer informatie dan kan je naar de website www.w4kangoeroe.nl gaan, 
daar kun je alles vinden wat je nodig hebt.   
Kinderen die mee willen doen met de Kangoeroewedstrijd, moeten zich voor 10 
februari opgeven bij hun eigen meester of juf. De kinderen hebben een brief meegekregen 
over de Kangoeroe rekenwedstrijd. Daarin staat precies hoe men zich kan aanmelden.  

  

 

Ingekomen post 

 

START WEERBAARHEIDSTRAININGEN SPORTINN/ALLESKIDS 

 
Vanaf woensdag 12 februari a.s. van 15:15-16:30 uur start er weer een nieuwe 
WEERBAARHEIDSTRAINING van Sportinn/AllesKids bij Sportinn Steenwijk! 
Gedurende 8 lessen leren kinderen van 8-14 jaar van trainers Andre Wagensveld en Patricia 
Keetman sterker in hun schoenen te staan.  
Is jouw kind onzeker? Vindt hij/zij het moeilijk om zichzelf staande te houden in een groep? 
Wil je dat je kind leert op een goede manier voor zichzelf op te komen? Of wil je je kind 
optimaal voorbereiden op de middelbare school?  
De trainers helpen jouw kind om zijn/haar mentale en fysieke weerbaarheid te versterken. 
 
In de lessen worden oefeningen uit de Rots & Water programma, de jiu jitsu, yoga en de 
zelfverdediging gedaan. De trainers coachen je kind zodat het 
zich tijdens de training meer bewust wordt van zijn of haar eigen kracht, het krijgt meer 
zelfvertrouwen en leert voor zichzelf op te komen. 
Ook worden ouders en kinderen buiten de lessen om begeleid en gestimuleerd om het 
geoefende in de praktijk te brengen. 
 
Komt jouw kind meedoen? De training wordt gegeven bij Sportinn Steenwijk, Pasmanweg 12 
in Tuk. Voor opgave en/of meer informatie, neem even contact op met 
AllesKids (zie www.alleskids-yogacoaching.nl) – Patricia Keetman  

06-41426241 of patricia.keetman@outlook.com 
We starten bij minimaal 12 kinderen per groep en het maximum per groep is 16 kinderen. 

 

Sportgala krijgt dagprogramma met de grote Binnen-

Buitenspeeldag 

 

Het Steenwijkerlands Sportgala krijgt dit jaar voor het eerst een dagprogramma. Dit 
jaar staat deze dag, woensdag 15 januari 2020, voor het eerst niet alleen in het teken 
van de verkiezingen van de sportman, sportvrouw en sportploeg van het jaar, maar 
is er ook overdag een gratis activiteit voor alle schoolkinderen uit Steenwijkerland. 

http://www.w4kangoeroe.nl/
mailto:patricia.keetman@outlook.com
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Want dat bewegen en sport belangrijk is én vooral ook leuk, dat willen we laten zien 
en ervaren deze dag. De Binnen-Buitenspeeldag wordt georganiseerd door de 
gemeente Steenwijkerland en Sportservice Steenwijkerland. 
 
De Grote Binnen–Buitenspeeldag, met het Steenwijkerlands kampioenschap 
Tikkertje 
Woensdagmiddag 15 januari is er de Grote Binnen-Buitenspeeldag. Alle jeugd van de 
basisscholen in Steenwijkerland is tussen 14.30 uur en 17.00 uur van harte welkom 
om in De Meenthe lekker te komen bewegen en spelen. Spellen van vroeger, in een 
nieuw jasje. Stoepranden, Hinkel Twister, overlopen en nog veel meer. Deelname is 
gratis voor alle kinderen van de basisscholen uit Steenwijkerland. Aanmelden is niet 
nodig (behalve voor het onderdeel Steenwijkerlands kampioenschap tikkertje). 
 
Word jij de eerste Steenwijkerlands kampioen Tikkertje? 
Tijdens de Grote Binnen-Buitenspeeldag vindt ook de eerste editie van het 
Steenwijkerlands Kampioenschap Tikkertje plaats. Alle kinderen spelen één tegen 
één en zij hebben 25 seconden om hun tegenstander te tikken. Maar er zijn 
obstakels in het speelveld! 
De beste drie tikkers van dit kampioenschap komen in actie tijdens de grote finale, 
die ’s avonds gespeeld wordt tijdens het Sportgala in De Meenthe. En er zijn 
natuurlijk mooie prijzen voor de winnaars! Kinderen van groep 5 tot en met 8 van de 
basisscholen in Steenwijkerland kunnen meedoen. Er zijn 48 plaatsen beschikbaar 
voor dit kampioenschap. Dus kinderen moeten zich hiervoor aanmelden. Dit kan bij 
de receptie van Zwembad en Sporthal De Waterwyck aan de Gagelsweg 25 in 
Steenwijk of te bellen met 0521 514 807. 
 
Het programma voor het Sportgala op 15 januari in Rabo Theater De Meenthe 
 
10.00 uur – 12.00 uur     Ochtendprogramma voor ouderen 
14.30 uur – 17.00 uur    Grote Binnen-Buitenspeeldag Steenwijkerland, met de eerste 
editie van het Steenwijkerlands Kampioenschap Tikkertje 
17.30 uur – 19.30 uur    Presentatie concept Steenwijkerlands – sportakkoord 
20.00 uur – 21.45 uur    Sportgala Steenwijkerland 2019, met de sportverkiezingen 
én de finale van het SK Tikkertje op het podium 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


