
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Laatste nieuwsbrief van dit schooljaar 
 
Nog heel even en dan is het zomervakantie. Op vrijdagmiddag 3 juli om 12:00 uur start voor 
iedereen de zomervakantie. Na de zomervakantie gaan we weer een frisse start maken. Dat 
doen we al vroeg dit jaar, we beginnen namelijk weer op maandag 17 augustus.  
 
Het eind van het schooljaar brengt ook met zich mee dat de meeste leerlingen naar een 
nieuwe groep gaan, maar betekent voor de leerlingen van groep 8 dat ze onze school gaan 
verlaten. Voor het zover is, staat er nog een aantal activiteiten op het programma.  
Groep 8 heeft samen met meester Frank een mooi alternatief programma opgesteld en 
volgende week donderdagavond wordt er afscheid van ze genomen.  
 
We wensen alle kinderen die onze school verlaten en naar een andere school gaan, erg veel 
succes en vooral plezier! 
 
Namens het hele team bedanken wij alle ouders die het afgelopen schooljaar iets voor onze 
school hebben gedaan! 
Alvast een fijne vakantie!  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Nieuwsbrief voor 

nieuwsgierige ouders 

2019-2020

  

Datum   5 juni 2020 

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: 

Dinsdagmiddag 30 juni - Doorschuifmiddag 

Donderdag 2 juli  -Afscheid groep 8 

Vrijdagmiddag 3 juli - vanaf 12.00 uur vakantie en alle kinderen vrij! 

Maandag 6 juli tm vrijdag 14 augustus- Zomervakantie 

Maandag 17 augustus 1ste schooldag 
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Afscheid collega’s 

Volgende week is het de laatste werkweek voor 2 leerkrachten, die hier op de Beatrixschool 
werken. Meester Gerrit gaat met welverdiende pension, hier heeft u via Social Schools al 
informatie over ontvangen. Van meester Gerrit nemen we volgende week woensdag 
uitgebreid afscheid. 
 
Juf Nikki heeft het afgelopen schooljaar haar WPO (werkplek in opleiding) bij ons op school 
gedaan en ze is bijna met haar opleiding klaar. Juf Nikki gaat het volgend schooljaar op de 
Schatkamerschool in Zwolle werken en ze gaat daar 4 dagen een groep 4 draaien. 
Juf Nikki bedankt en succes het volgend schooljaar! 

 
 

Donderdagmiddag 2 juli groep 1/2 vrij 
Op de jaarkalender staat niet dat de groepen 1/2 op donderdagmiddag 2 juli vanaf  vrij zijn 
vanaf  12.00 uur i.v.m voorbereiding nieuwe schooljaar. Dit is elk schooljaar, maar dit is 
vergeten op de jaarkalender te zetten. Geeft dit problemen dan is er opvang op school. 
Graag doorgeven aan juf Annemarie of juf Anita. 
 

Kennismakingsmoment  

Dinsdagmiddag 30 juni gaan alle groepen kennis maken met hun nieuwe juf/ meester, waar 
ze het nieuwe schooljaar bij on de klas komen. Dit kennismakingsmoment is van 12.45 tot 
ongeveer 13.45 uur. Zo weet iedere leerling hoe zijn/ haar klas eruit ziet in het volgende 
schooljaar en leren ze alvast hun nieuwe meester/ juf alvast een beetje kennen. 
 

Vakantierooster + studiedagen 
Op de website staat het vakantierooster 2020-2021. De studiedagen komen spoedig hier op 
te staan.  
 

Schoolkalender en schoolgids  
Komend schooljaar kunt u de activiteiten die gepland staan terugvinden in de app van Social 
Schools. Er zal dan ook geen papieren kalender gedrukt worden. De schoolgidsinformatie 
kunt u vinden op de website van de school: www.obsbeatrixschool.nl 

  
De peiling onder ouders over de invoering van Hallo Wereld 
heeft het volgende resultaat gehad: 
Ongeveer 65% van de ouders heeft gereageerd. 
Daar is 98% voorstander van de invoering van Hallo Wereld per 
augustus. 
Ook geeft 98% aan hun kind zeker te laten deelnemen aan Hallo 
Wereld. 
Zo'n 50% geeft bovendien aan, wel behoefte te hebben aan het 
bijwonen van een les. 
 

http://www.obsbeatrixschool.nl/
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Conclusie is dus, dat er een breed draagvlak is onder de ouders. We gaan in augustus dan 
ook van start. In de eerste schoolweek komen de vakleerkrachten Corina Hoekstra (HVO) en 
Dienke Nijeboer (GVO) kennis maken. Beide hebben al ruime ervaring met Hallo Wereld op 
diverse scholen. 
In week twee hebben we dan de officiële aftrap. Hierover later meer. 
We realiseren ons, op grond van de behoefte een les bij te wonen en op grond van de 
ouderavond in januari, dat het allemaal ook wel iets spannends heeft. We zullen daarom 
komend najaar 'meedraailessen' organiseren, zodat u als ouder de sfeer kunt komen 
proeven. In januari 2021 plannen we dan weer een ouderavond om met elkaar van 
gedachten te wisselen over de ervaringen tot dan. 
 
 

MR nieuws 
De MR is in deze periode op 28/5 en 24/6 bijeen geweest. We hebben tijdens deze 
vergaderingen met elkaar gesproken over de volgende onderwerpen: 
· De maatregelen en ervaring rondom de Corona crisis. 
· Het niet door kunnen gaan van festiviteiten. 
· De formatie en groepsindeling. 
· De ontwikkelingen bij de kinderopvang/Tinten. 
· Het schooljaarplan. 
· De schoolgids. 
· Het formatieplan. 
· Het werkverdelingsplan. 
· Hallo Wereld. 
· De schoolontwikkeling. 

Wanneer u over een onderwerp meer zou willen weten, kunt u altijd even contact opnemen 
met een MR lid. In principe zijn MR vergaderingen openbaar. In de volgende editie van het 
MR nieuws treft u een overzicht aan van de vergaderdata in het komende schooljaar. 

Extra activiteiten voor de leerlingen op 1 juli  
Het is een bijzonder schooljaar geweest en door alle Coronamaatregelen hebben ook voor 
onze leerlingen veel bijzondere schoolactiviteiten geen doorgang kunnen vinden, zoals 
schoolreisjes , schoolkamp , sportdagen enz. We hebben dit binnen de MR besproken en 
daar besloten om dit jaar financieel bij te springen bij het organiseren van een extra binnen- 
en een buitenactiviteit voor de leerlingen.  

We maken er zo een speciale dag van met het afscheid van meester Gerrit , de meesters en 
juffen dag en een extraatje vanwege het bijzondere schooljaar. We maken er met z’n allen 
een leuke dag van! 
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Bedankt Beatrixschool 
Ergens in de vorige eeuw, om precies te zijn 1 oktober 1984, werd ik overgeplaatst naar de 
Beatrixschool.  Daarvoor had ik zeven jaar gewerkt op de Emmaschool.  
Ik werd meester in klas 5. Tegenwoordig noemen we dat groep 7.   
Twee jaren later werd ik leerkracht in groep 8 en dat heb ik heel veel jaren mogen doen. 
Honderden kinderen heb ik doorverwezen naar het voortgezet onderwijs. En ze hebben 
hopelijk allemaal een goed plekje gevonden in onze maatschappij.  (Van veel oud-leerlingen 
weet ik dat ze succesvol zijn als sporter of als docent, of als verzorgende, kapster, technicus, 
onderzoeker, psycholoog, verpleegkundige, arts, bankier, bioloog, politieagent,... maar 
vooral veel gelukkige mensen.) 

Met ontzettend veel plezier kijk ik terug op al die jaren. Ieder jaar gingen met het 
schoolkamp van groep 8  naar Ameland en we sloten elk schooljaar af met de 
afscheidsmusical: hoogtepunten in het schooljaar, fantastisch belevenissen.  

In mijn bijna 45 jarige onderwijsperiode is het natuurlijk niet altijd even vrolijk en positief 
geweest. Ik heb ook enkele droevige momenten beleefd. In het bijzonder denk ik aan het 
overlijden van twee collega’s:  Sigrid overleed op een tragische wijze. Enkele jaren overleed 
Alie na een betrekkelijk kort ziekbed.  
De afgelopen twee jaren heb ik meer les gegeven in andere groepen, met name in de 
groepen 4, 5 en 6.  Ook dat heb ik met heel veel plezier gedaan.  

Zo langzamerhand voelde ik mij echt ouder worden, niet vanwege lichamelijke ongemakken 
of stijve spieren, maar ik ontmoette steeds meer ouders die jaren terug als kind bij mij in 
groep 8 hebben gezeten.  Er zijn zelfs al oud-leerlingen die nu al grootouder zijn, een beetje 
confronterend dus. Nu wordt het tijd dat ik er mee op houd. En dat is misschien ook wel 
goed na bijna 45 jaar onderwijs.  

Ik bewaar prachtige herinneringen aan de Beatrixschool.   Ik zou mooie anekdotes kunnen 
vertellen over gekke, mooie, spannende en vreemde dingen die ik in al die jaren heb 
meegemaakt: De eerste computers (commodore 64) op school; een “Elfstedentocht” op de 
Karpervijver; een ondergelopen kelder; lesgeven met behulp van een digibord; het 
coronavirus waardoor kinderen thuisonderwijs moesten krijgen; het jeugdjournaal op school 
i.v.m. de Mexicaanse griep; dertig jaar geleden maakten we werkbladen met een 
stencilmachine; muziek lieten we horen m.b.v. cassettebandjes; we schreven vorige eeuw op 
een krijtbord; een klas met 38 leerlingen was heel gewoon; gezellige boekenmarkten en 
spannende sponsorlopen; met huifkarren op reis waarbij de paarden weigerden en de 
kinderen moesten helpen de kar te drukken; bij heel warm weer een leerling in het 
klaslokaal een emmer water over het hoofd gooien;  een groot kindercircus ter gelegenheid 
van 25 jaar Beatrixschool; grappen die we met collega’s uithaalden rond 1 april; een musical 
die noodgedwongen in de RSG moest worden opgevoerd en tijdens de middagvoorstelling 
het podium pas gereed gemaakt werd; een jongen uit groep 7 die de auto van zijn vader in 
de sloot reed; voetbalteams die meededen aan het Nederlandse kampioenschap in Zeist; al 
die ontwapende, vertederende, verdrietige en grappige opmerkingen van kinderen. 

Ik zal de kinderen van de Beatrixschool heel erg missen. Ik zal de ouders missen.  
En natuurlijk zal ik de collega’s en alle medewerkers van de Beatrixschool heel erg missen.  
Ik kijk terug op een prachtige carrière. 

Iedereen heel hartelijk bedankt voor de prettige samenwerking! 

Gerrit Prins 
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Ingekomen post 

 

Boeken lezen in de zomervakantie 
 In de zomervakantie biedt de bibliotheek de mogelijkheid om gratis e-boeken te “lenen” Via 
onderstaande link ontvangt u daar meer info over: Over de VakantieBieb De VakantieBieb is 
hét zomercadeautje van de Bibliotheek: een gratis app vol e-books en luisterboeken voor 
jong en oud! De VakantieBieb-app is toegankelijk voor iedereen. Dus ook als leerlingen géén 
lid zijn van de Bibliotheek. In de app staan e-books zoals SuperDolfje van Paul van Loon en 
Lampje van Annet Schaap. Daarnaast staan er dit jaar ook luisterboeken in de app, zoals 
Floddertje van Annie M.G. Schmidt en De jacht op het schaduwdier van John Flanagan. De 
VakantieBieb is gratis beschikbaar in de App Store en via Google Play. Van 1 juli tot en met 
31 augustus 2020. Meer informatie vind je op www.vakantiebieb.nl. Jeugdbibliotheek.nl 
Kinderen die lid zijn van de Bibliotheek kunnen naast de e-books en luisterboeken in de 
VakantieBieb nog veel meer e-books en luisterboeken lenen. Ook kunnen ze oefenen voor 
schoolvakken via Junior Einstein. Kijk op jeugdbibliotheek.nl voor een overzicht van alle 
digitale producten voor kinderen. De Bibliotheek op school De Bibliotheek op school steunt 
de VakantieBieb. Werk je met deze aanpak? Dan kun je ook bij je leesconsulent terecht voor 
meer informatie. 
 
 

 


