
 
 

 

 

 

 

 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

Inleiding 
Is het lente of winter? De afgelopen dagen zijn alle weerstypes voorbij gekomen. Wat zijn wij 
allemaal toe aan een stralende zon en een geen winterjas meer aan! Het lijkt er wel op dat 
we de aankomende tijd versoepelingen krijgen m.b.t. corona maatregelingen. Nog even 
volhouden allemaal! 
Jan heeft vorige week via een bericht op Social Schools aangegeven dat hij per 1 juni een 
nieuwe baan heeft als directeur in Dwingeloo. Nogmaals gefeliciteerd! Wij wensen Jan alvast 
veel succes in Dwingeloo. We gaan hem vast en zeker missen! Inmiddels is de procedure 
gestart voor het vinden van een nieuwe directeur voor de Beatrixschool. 

 

Beatrix-expo 
Op de agenda staat voor volgende week donderdag  15 april een Beatrix-expo, deze gaat 
door de corona maatregelingen niet door.  
 

Meivakantie 
Let op! Van 26 april tm 7 mei is de school dicht i.v.m. 
meivakantie! 
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Datum  9 april 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: 

14 april: OR-vergadering 

20 en 21 april: IEP-eindtoets groep 8 

22 april: MR-vergadering 

23 april: nieuwsbrief 

23 april: aangepaste Koningsspelen 

26 april tm 7 mei: Meivakantie- kinderen vrij 

13 en 14 mei: Hemelvaartsweekend- kinderen vrijdag 

17 mei: MR-vergadering 

21 mei: nieuwsbrief 
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Koningspelen 
Vrijdag 23 april is de dag dat er normaal Koningsspelen gepland staan. Dit jaar wordt deze 
dag (alweer) anders gevierd. Er is geen ontbijt, en geen gezamenlijke opening op het plein, 
helaas. Wel mogen de kinderen die dag verkleed naar school en zullen ze in de eigen groep 
een Koninklijk programma volgen. We gaan er samen met de kinderen een leuke, sportieve 
dag van maken. 
Groeten Team Beatrixschool 
   

MR verkiezingen ouders 
Beste ouders, 
Er is een vacature in de oudergeleding van de MR. Voor het nieuwe schooljaar zijn wij op 
zoek naar een enthousiaste en betrokken ouder die op positief kritische en opbouwende 
wijze wil meedenken over het schoolbeleid op de Beatrixschool. 
Voor extra informatie kunt u terecht bij een van de onderstaande mr-leden. 
U kunt zich aanmelden tot 21 april door een mail met motivatie te sturen 
naar: mr@obsbeatrixschool.nl. 
  
Bij meerdere kandidaten zullen wij verkiezingen organiseren, waarbij ouders mogen 
stemmen op de kandidaten. De kandidaat met de meeste stemmen mag volgend schooljaar 
plaatsnemen in onze mr. 
  
Kortom bent u geïnteresseerd, meldt u dan aan! 
Mede namens Anita Meijer, Annemarie Kiers, Adriaan van Wezep en Jan ten Klooster, 
Dennie Vossebelt 
Voorzitter mr Beatrixschool 
 

 

Ingekomen post 
 

Bibliotheek Kop van Overijssel  
Scoor een boek 
De leerlingen van groep 5/6 (7/8)  zijn alweer in de 2e helft beland. De scholen lijken niet veel voor 
elkaar onder te doen. Suppport de kinderen met scoren door ook thuis wat te doen met bewegen en 
lezen. De leerlingen van groep 5/6 hebben daarvoor een poster gekregen met stickers.  En erg leuk is 
ook scoorthuis.nl waar je met het hele gezin aan kan meedoen. Doe je mee met de klassencode dan 
tellen de gemaakte opdrachten mee in de eindscore. Voorbeeldopdracht: Wie juicht er bij jullie het 
leukste als er een doelpunt wordt gescoord? Spring je een gat in de lucht of maak je een mooie duik 
over de grond? Doe het voor en het eerste punt is online alweer gescoord.  
Liever iets rustigers? Pak samen een boek en bekijk eens goed de voorkant en vertel aan elkaar wat 
je ervan vindt, waar zou het boek over gaan? Het kost slechts een minuutje tijd, maar samen zijn 
jullie wel met lezen bezig en is er weer een sticker verdiend!  
Verrassingstas Bibliotheek 
Wist je al dat je bij de bibliotheek een verrassingtas kan aanvragen voor je kind. Stuur een mail naar 
de bibliotheek met de volgende informatie: het pasnummer van je kind, geslacht en leeftijd. De 
interesses/hobby’s/leesvoorkeuren en of je kind zelf leest of wordt voorgelezen. Met die informatie 
stellen de medewerkers een verrassingstas met vijf boeken samen waar ze vast super blij mee zijn. 
Je krijgt bericht wanneer de tas afgehaald kan worden in de Bibliotheek. Op elke doordeweekse dag 
van 10.00 – 12.00 uur is Bibliotheek Kop van Overijssel telefonisch bereikbaar op 0522 – 46 20 44.  

mailto:mr@obsbeatrixschool.nl
https://www.scoorthuis.nl/
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Kinderjury 
De leesweken voor de kinderjury zijn weer begonnen. Tot en met 10 mei moedigen we kinderen aan 
om boeken van de tiplijsten te lezen. In de week van 11 t/m 17 mei kunnen ze dan stemmen welk 
boek zij het leukste vonden. De tiplijsten bestaan uit 25 titels voor de leeftijd 6 t/m 9 jaar en 25 titels 
voor de leeftijd 10 t/m 12 jaar. Kijk hiervoor op: https://kinderboekenweek.nl/kinderjury/ 
Altijd goed om eens te kijken, om zo ideeën voor boeken op te doen.  
Minecraft 
Bibliotheek Kop van Overijssel heeft een eigen Minecraft-server waar we bovendien regelmatig 
challenges op organiseren. In maart hebben kinderen bijvoorbeeld een fantastisch dierenrijk 
gebouwd. Op 17 april is er weer een Minecraft challenge. Houd de berichtgevingen van de 
bibliotheek in de gaten voor meer informatie. 

 

 

https://kinderboekenweek.nl/kinderjury/

