
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inleiding 
Wat zijn wij tevreden en trots over de inzet van alle kinderen en natuurlijk alle ouders (en...op 
het team van de Beatrixschool!) En vooral positief op hoe iedereen alles geregeld en 
georganiseerd heeft de afgelopen periode! Samen met ouders, verzorgers, leerkrachten, 
hebben de kinderen erg hard gewerkt om de weektaak goed te maken. Het heeft van iedereen 
veel gevraagd.  
Vanaf maandag 8 februari gaan we weer naar school. Hierover heeft u gisteren via Social 
Schools bericht ontvangen en vanuit stichting Op Kop is er een centrale brief verstuurd naar alle 
ouders. We kijken er enorm naar uit om weer naar school te gaan en hebben allemaal zin in om 
iedereen weer te zien a.s. maandag 8 februari.  
Nog …..3 nachtjes slapen! Maar eerst genieten van een welverdiend weekend en van de 
sneeuw! Zorgt u er volgende week wel voor dat uw kind warm is aangekleed? Buiten wordt het 
koud, maar binnen moeten we ventileren, het kan soms een beetje frisjes worden.  
Tot maandag! 

 

Aanmelden 4-jarigen  
Inschrijven broertjes en zusjes Veel kinderen bij ons op school hebben jongere broertjes en 
zusjes die wellicht komend schooljaar ook naar de Beatrixschool gaan. Dat kan ook pas in 
september 2021 zijn. Graag willen we dit nu al weten i.v.m. de leerlingenaantallen. Zouden 
jullie alvast een aanmeldformulier willen opvragen? Alvast bedankt. 
 
 
 

 
Nieuwsbrief voor 

nieuwsgierige ouders 

2020-2021

  

Datum  5 februari 2021 

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: 

17 februari MR-vergadering 

19 februari volgende nieuwsbrief   

20-28 februari Voorjaarsvakantie  

1 maart Studiedag vervalt 
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Studiedag 1 maart 
Voor maandag 1 maart staat er een studiedag gepland, deze vervalt. Kinderen gaan deze dag 
gewoon naar school! 
 

Kinderburgemeester 
Rose is nog een jaar kinderburgemeester en dat wil zeggen dat ze de burgemeester assisteert 
met activiteiten die ook kinderen aangaan. Proficiat Rose en maak er een mooi leerzaam jaar 
van! 
https://steenwijkercourant.nl/artikel/1150675/rose-mondria-nog-een-jaar-
kinderburgemeester.html 
 
Dag jongens en meisjes,  
  
Ben jij ze al tegen gekomen? De Happy Stones?   
Happy Stones, de naam zegt het al: zijn vrolijke stenen. En vrolijk word je er zeker van als je er 
eentje vindt! De stenen zijn namelijk omgetoverd tot heuse kunstwerkjes die een glimlach op je 
gezicht kunnen toveren. Nu de scholen weer bijna open zijn, maar wij nog niet helemaal weten 
wanneer we jullie mogen ontmoeten in de Hallo Wereld lessen, is dit een erg leuk initiatief en 
alternatief denken wij, om jullie mee naar buiten te krijgen en om jullie een blij en goed gevoel 
te geven.  
Daarom leek het ons ook leuk om hier aan mee te doen. Deze periode zit iedereen veel thuis en 
dat is natuurlijk erg jammer. Maar we moeten er met z’n allen toch wat leuks van maken. Elke 
dag even een blokje wandelen of lekker buiten spelen is heel belangrijk! En hoe leuk is het om 
dan iets vrolijks te vinden en je een geluksmomentje te bezorgen.  
Als je er eentje vindt dan mag je hem meenemen en een tijdje houden om hem vervolgens 
weer ergens anders ‘vrij te laten’.  Deze Happy Stones mogen verstopt worden in de buurt waar 
je woont of waar je denkt waar iemand dit steentje zou kunnen vinden . Dit kan overal zijn, op 
bankjes, naast lantaarnpalen of bijvoorbeeld in een holle boom.  
Belangrijk is wel dat je ervoor zorgt dat je deze vrolijke stenen ergens achter laat waar ze veilig 
gevonden kunnen worden. Dus niet op een drukke weg, maar bijvoorbeeld op een looproute 
langs school of eventueel in een speeltuintje. Tijd voor iedereen om aan de slag te gaan.  
  

  
Wat is nu precies de bedoeling:  
• Maak een wandeling  
• Ga op zoek naar mooie (grote) of kleine stenen/keien  
• Was ze thuis af en laat ze drogen  
• Versier ze met een mooie tekening, gezichtje of leuke boodschap. Je kunt dit doen 
met watervaste stiften, gewone stiften of (foam) stickers.  De stenen worden erg mooi als je 
ze  beschildert met acrylverf op waterbasis. Doe dan wel oude kleren of een schort aan.   
• Spray of verf er ‘blanke lak’ overheen, dan regent jouw versiering er niet meteen af.   

https://steenwijkercourant.nl/artikel/1150675/rose-mondria-nog-een-jaar-kinderburgemeester.html
https://steenwijkercourant.nl/artikel/1150675/rose-mondria-nog-een-jaar-kinderburgemeester.html
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• Maak een nieuwe wandeling  
• Leg de stenen weer ergens neer, zodat iemand anders ze weer kan vinden.  
Of:   
• Maak een wandeling   
• ga op zoek naar andere geluksmomentjes  
Veel plezier! Hallo wereld GVO juf Dienke, IGVO juf Sevda en HVO Juf Corina.  
 
 

Ingekomen post 
 

Digitale voorleestas 
Ben je door je eigen prentenboeken heen en is de Bibliotheek nog steeds dicht? Hieronder vind 
je elke week nieuwe prentenboeken in de Digitale Voorleestas. Zo maak je samen lezen nog 
leuker! Lees mee vanuit de Digitale Voorleestas met prentenboeken & doe-, zing-, speel- en 
praatopdrachten. Samen lezen was nog nooit zo leuk! Ga actief aan de slag met je kind aan de 
hand van een mooi prentenboek.  
3 goede redenen om voor te lezen:  
*Je hebt samen plezier  
*Je oefent en speelt met taal  
*Je neemt elkaar mee in jullie eigen kijk op de wereld   
https://www.kopgroepbibliotheken.nl/jeugdbibliotheek/digitale-voorleestas.html 
 

Het Jeugdfonds Sport & Cultuur helpt!  
Is het lastig om de contributie te betalen? Het Jeugdfonds Sport & Cultuur 
helpt! Het Jeugdfonds Sport & Cultuur betaalt de contributie en/of 
benodigdheden voor sport- en cultuuractiviteiten voor kinderen en jongeren 
uit gezinnen waar thuis te weinig geld is.  
Via het zwemfonds kunnen ook de kosten voor leszwemmen worden 
vergoed.  
 

Hoe werkt het? 

Je kunt als ouder / verzorger niet zelf een aanvraag indienen bij het Jeugdfonds Sport & Cultuur. 
Dat kan alleen gedaan worden door een intermediair, zoals de directeur van onze school, 
iemand van het sociaal wijkteam, schuldhulpverlening of van jeugdzorg. Hij of zij kent de 
spelregels en weet of je kind in aanmerking komt. Als de aanvraag goedgekeurd is, kan je kind 
vaak al binnen drie weken meedoen aan activiteiten.  
Wat is het bedrag? 
Het Jeugdfonds Sport & Cultuur bepaalt het bedrag op basis van de hoogte van het lesgeld en 

eventueel de benodigdheden. Na goedkeuring van de aanvraag wordt de bijdrage rechtstreeks 

aan de vereniging of cultuurinstelling betaald. Je ontvangt eventueel ook een waardebon voor 

attributen die ingeleverd kan worden bij een winkel in de buurt. De intermediair kan daar meer 

over vertellen. 

Wil je meer weten of een aanvraag indienen? Neem dan contact op met Sociaal Werk De Kop of 

de directeur van onze school.  

info@sociaalwerkdekop.nl of 0521 745080  

 

https://www.kopgroepbibliotheken.nl/jeugdbibliotheek/digitale-voorleestas.html
mailto:info@sociaalwerkdekop.nl

