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Met de komst van de nieuwe website starten we ook een nieuwe 
look voor de nieuwsbrief.  
Bovendien wordt de nieuwsbrief niet langer via de website 
verzonden. Dat gaat vanaf nu via ParnasSys, onze 
leerlingadministratie.  
Consequentie daarvan is, dat de nieuwsbrief alleen nog naar 
onze ouders wordt verzonden. Opa’s, oma’s en andere 
belangstellenden kunnen hem dus niet langer in hun mailbox 
ontvangen. Wel staan de meest actuele nieuwsbrieven ook op 
de website, zodat ze daar gelezen kunnen worden door 
belangstellenden. 
Veel leesplezier. 

Nieuwsbrief nieuwe look 

Laatste schoolweek 
De laatste schoolweek van 2017-2018 komt er aan. 
Deze week staat traditioneel bol van diverse activiteiten. 
Maandag is het afscheid van groep 8. Hoe dat er precies uit 
komt te zien, houden we nog even geheim. 
Dinsdagmiddag is de jaarlijkse doorschuifmiddag. De leerlingen 
komen dan samen in de nieuwe groep, zoals ze ook na de 
zomervakantie gaan starten. Een kennismaking met nieuwe 
klasgenoten en wellicht een nieuwe juf of meester. 
Woensdag nemen we afscheid van juf Hilja. Dat doen we op 
feestelijke wijze met de kinderen en het team. 
Donderdag staat natuurlijk geheel in het teken van de musical 
van groep 8. Aan het eind van die avond nemen we echt 
afscheid van de achtste groepers.  
Vrijdag is alweer de laatste dag van het schooljaar en maken we 
ons op voor een heerlijke vakantie. 

Maar nu eerst nog een fijne laatste schoolweek gewenst. 
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Namens de OR de volgende mededeling. 
Omdat de kosten voor het organiseren van activiteiten en 
dergelijke stijgen, zien we ons genoodzaakt de ouderbijdrage te 
verhogen naar €19,50. Deze bijdrage geldt voor maximaal drie 
kinderen binnen één gezin. 
De afgelopen jaren is het gelukt de ouderbijdrage stabiel te 
houden, maar voor komend jaar moeten we hem dus een 
beetje verhogen. 
De ouderbijdrage komt geheel ten goede aan de vele 
activiteiten die we organiseren. Zonder die bijdrage zouden we 
dat niet kunnen doen. 
In het nieuwe jaar ontvangt u een bericht over het hoe en wat 
en de wijze van betalen. 

Van de OR 

Nog eenmaal een oproep voor een nieuwe verkeersouder. 
Ronald Millekamp heeft de afgelopen jaren op voortreffelijke 
wijze deze taak op zich genomen. Helaas moet hij hier nu mee 
stoppen. We zijn naarstig op zoek naar een opvolger. 
We organiseren jaarlijks een aantal verkeersactiviteiten op de 
Beatrixschool. Om de kinderen bewust te maken van 
verkeersveiligheid. Graag willen we dit blijven doen. 
Zonder de ondersteuning van een verkeersouder is dat echter 
niet te realiseren en zullen we dus genoodzaakt zijn een stapje 
terug te doen. Bovendien heeft de afwezigheid van een 
verkeersouder gevolgen voor de beschikbaarheid van 
gemeentelijke subsidies. 
Daarom nogmaals een dringende oproep. 
Wilt u meer informatie over de rol van de verkeersouder, neem 
dan even contact op. Dat kan rechtstreeks met Ronald, maar 
kan ook via school. 
Bovendien heeft Ronald zich bereid verklaard, de nieuwe 
verkeersouder in te werken en met advies bij te staan. 
Aanmelden kan door een mailtje verkeersouder naar school te 
sturen 

Verkeer (1) 

Verkeer (2) 
Een ander aspect van de verkeersveiligheid is het veilig 
oversteken bij het zebrapad. Sinds jaar en dag begeleiden we 
dit met brigadiers. Een aantal ouders van Beatrixschool en 
Clausschool nemen dit op zich. Geholpen door leerlingen uit de 
bovenbouw, die hiervoor een training hebben gevolgd. 
Het aantal brigadiers (ouders) neemt echter af. Om het 
brigadieren te kunnen blijven doen, is versterking van het team 
nodig. Wilt u nu en dan helpen als brigadier, laat ons dat dat 
weten. Een tekort aan brigadiers vertaalt zich naar minder 
brigadieren en dus het inleveren van een stukje 
verkeersveiligheid. U kunt zich aanmelden door een mailtje te 
sturen. 
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Van de TSO 
De afgelopen week hebben de TSO-kinderen weer kunnen 
genieten van een bijzondere maaltijd: patat. 
Dat was natuurlijk wederom een groot feest, dat letterlijk 
uitstekend in de smaak viel. Ook de meesters en juffen kunnen 
dit trouwens beamen. 
Voor volgend jaar zien we een groot knelpunt ontstaan. 
Het aantal overblijfkrachten is dan te laag in verband met het 
vertrek van enkele vaste krachten. 
Om de TSO op een goede manier te blijven organiseren, 
zoeken we dan ook naar nieuwe overblijfkrachten. 
Is dit iets voor u, of kent u iemand die dit zou willen doen, laat 
dan s.v.p. van u horen. Dat kan dus ook een enthousiaste opa 
of oma, buurvrouw, buurman of kennis zijn. 
Overblijfkrachten ontvangen een vrijwilligersvergoeding. 
De TSO valt onder Stichting Op Kop. U kunt zich echter via 
school aanmelden door….inderdaad, door een mailtje te 
sturen. Wij zorgen er dan voor dat u in contact komt met de 
juiste persoon. 
 

Het programma voor de komende periode: 

 

Maandag 16 juli Oud papier (hele week) 

Maandag 16 juli Afscheid groep 8 

Dinsdag 17 juli Doorschuifmiddag 

Woensdag 18 juli Afscheid juf Hilja 

Donderdag 19 juli Musical groep 8 

Vrijdag 20 juli Kinderen ’s middags vrij  

Start zomervakantie 

Maandag 3 september Eerste schooldag 2018-2019 

 

 

 

Komende activiteiten 

iPads 

Volgende week nemen we afscheid van groep 8. Dat betekent 

voor de leerlingen die de ipad nog mee naar huis nemen ook, 

dat de ipad plus originele lader weer op school ingeleverd 

moeten worden. U ontvangt bij inlevering van de ipad + lader 

een vrijwaringsbewijs, wanneer de ipad in goede staat wordt 

ingeleverd. 

Uiterlijk woensdag verwachten we ipad en lader op school! 


