
 

Komende activiteiten 
Dit staat er de komende periode op het programma: 

 

Dinsdag 12 maart 1-2 workshop sprookje 

Woensdag 13 maart MR 

Donderdag 14 maart leerlingraad 

     bezoek raad van Toezicht 

Vrijdag 15 maart stakingsdag (kinderen vrij) 

Maandag 18 t/m woensdag 20 maart oud papier 

Donderdag 21 maart Kangoeroewedstrijd 

  Open Ochtend 

Vrijdag 22 maart volgende nieuwsbrief 
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Nieuwsbrief voor 
nieuwsgierige ouders 

2018-2019
  

8 maart 2018 

deze en voorgaande nieuwsbrieven zijn terug te vinden op onze website:  praktische info - nieuwsbrief 

De leerlingen van groep 8 en hun ouders hebben de afgelopen periode de 

uitdaging gehad de juiste VO-school te kiezen. Natuurlijk komt dat op zijn 

pootjes terecht. Het duurt weliswaar nog enkele maanden, maar die zijn 

voorbij voor je het weet. Maar voor het zover is, staat er nog één en ander 

op stapel.  

   Vrijdag 15 maart is er weer een landelijke stakingsdag. Ook leerkrachten 

van Beatrixschool staken mee. De school is die dag gesloten. Doel van de 

staking is slechts ten dele een beter salaris en minder werkdruk voor de 

leerkrachten. Ook is het van belang een signaal af te geven, dat het 

lerarentekort nu al tot problemen leidt en dat in de toekomst alleen nog 

maar meer zal doen. Het is dus zaak het vak weer aantrekkelijk te maken 

voor nieuwe meesters en juffen. De vakbonden AOB en FNV hebben een 

petitie geopend, waar personeel, maar ook ouders, studenten et cetera hun 

steun aan de actie kunnen betuigen. Ook u kunt hieraan meedoen. Ga 

daarvoor naar de volgende link: https://www.investeer-in-onderwijs.nl/ 

   Ook zijn de voorbereidingen van het nieuwe schooljaar weer gestart.  

Hoe ziet de formatie (beschikbare uren) er uit? Wie gaat welke groep doen 

en op welke dagen? Maar ook: wat zijn onze ambities en speerpunten voor 

komend jaar en de jaren erna? Bij de start van het nieuwe schooljaar moet 

er namelijk ook weer een nieuw schoolplan liggen. Het huidige (2015-2019) 

loopt namelijk af. Kortom, genoeg te doen.  

Veel leesplezier met deze nieuwsbrief.  

 

Wat actueel is 
Aanwezigheid Jan: 
 
donderdag  14 maart  
vrijdag  15 maart  
woensdag 20 maart 
donderdag 21 maart 
vrijdag    22 maart  
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Het is bijna zover! Donderdag 21 maart 2019 wordt de W4Kangoeroe2019 
(WereldWijde WiskundeWedstrijd) gehouden. Ongeveer 60 kinderen van 
onze school hebben zich hiervoor opgegeven. Voor het begeleiden en 
surveilleren van dit “spektakel” hebben wij de hulp nodig van een tiental 
ouders. 
Welke ouder wil op donderdagmiddag 21 maart (13.15 uur - 14. 30 uur) ons 
helpen? 
U kunt zich aanmelden bij meester Gerrit. (gerrit.prins@stichtingopkop.nl) 

Even een reminder over de twee enquêtes die we hebben uitgezet. 
De eerste enquête is een behoeftepeiling voor een continurooster. 
Deze enquête heeft u schriftelijke ontvangen via uw kind. 
Nog niet ingeleverd? Doe dat dan vandaag nog!  
Het is voor ons erg belangrijk te weten hoeveel belangstelling er bij onze 
ouders is voor een continurooster. 
 
De tweede enquête betreft de jaarlijkse ‘Vragenlijst Sociale Veiligheid’. 
Via mail hebben de ouders van ons oproep deel te nemen, alsmede een 
link naar de enquête ontvangen. De sluitingstermijn is 20 april. De ervaring 
leert, dat het invullen regelmatig vergeten wordt. Vooral omdat ‘dat later 
nog wel kan’. Toch ook hier een dringend verzoek de vragenlijst in te vullen. 
Wanneer de respons laag is, zijn de gegevens niet betrouwbaar en kunnen 
we er dus feitelijk nauwelijks iets mee. Laat van u horen! 

Enquêtes 

Donderdag 21 maart is de jaarlijkse Open Dag. We doen dat 
traditiegetrouw op de ochtend. Van 8.30 tot 12.00 zijn belangstellenden 
welkom om een kijkje in de keuken te nemen. 
Deze Open Dag is bedoeld voor ouders die in de nabij of iets verdere 
toekomst voor de schoolkeuze voor hun kind komen te staan. Het is dan een 
eerste moment om een kijkje te nemen en al vast een idee te krijgen van de 
Beatrixschool. Maar ook de buurtbewoner, die wel eens wil weten wat er zo 
bijzonder aan de Beatrixschool is, is van harte welkom. Zegt het voort! 
Overigens houden we ook dit jaar de open Dag weer gezamenlijk met Trix 
Kinderopvang, Humpie Dumpie Peuteropvang en de BSO. Ook daar kan dus 
een kijkje in de keuken genomen worden. 

Open Dag 

Kangoeroe rekenwedstrijd 

 De Raad van Toezicht van Op Kop heeft aangegeven graag 
scholenbezoeken af te willen leggen. Om zo de feeling met de werkvloer te 
versterken. Een prima initiatief. 
Donderdag 14 maart komen Wies Queens en Alex Dul van de RvT bij ons op 
visite. Sfeer snuiven, lessen bekijken en informatie vergaren over onze 
prachtige school. 
 

Bezoek Raad van Toezicht 

 
 Check! 
Ingevuld en 
ingeleverd! 
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Informatie van derden: 

Help ons zwerfafval opruimen in de wijk. Samen is het heel gezellig! 
 
Wanneer: elke 2e woensdag van de maand 
Hoe laat: 14:30 tot ongeveer 16:00  
Waar: Wijkcentrum de Oerthe 
 
Als dank verdien je met 2 x greenteam een zwembadkaartje 
of na drie keer een bioscoop-/intertoysbon. 
Doe je mee?!?  
 
We starten met wat drinken zodat je rechtstreeks vanuit school kunt 
komen en we eindigen met drinken en wat lekkers. 
Opgave kan via greenteam@wvdemiddenweg.nl Ook als je niet hebt 
opgegeven ben je van harte welkom te komen en dan kijken we of er 
nog ruimte voor je is. Gezellig als je erbij bent!! 
 
Hartelijke groeten van de greenteamcommissie 
 

Greenteam 


