
 

Dit staat er de komende periode op het programma: 

 

maandag 10 september opstarten verkiezingen leerlingraad 

dinsdag 11 september MR 

donderdag 13 september Informatieavond 

maandag 17 september begin startgesprekken  

(coachgesprekken) 

donderdag 20 september OR 

vrijdag 21 september verkiezing leerlingraad 

vrijdag 21 september volgende nieuwsbrief 

 

Komende activiteiten 

Een nieuw schooljaar 
We zijn weer los! 

Na een prachtige, zonovergoten zomer zijn we weer uitgerust en wel terug 

op school. Natuurlijk is het eerst weer even wennen. Een nieuwe 

samenstelling van je groep, misschien ook wel een nieuwe juf of meester. 

Maar voor we het weten, zitten we weer volop in het ritme. 

Dit schooljaar viert Stichting Op Kop haar tienjarig bestaan. Ook voor de 

leerlingen wordt iets leuks georganiseerd. Wat? Tja, dat houden we nog 

even geheim voorlopig. 

We wensen iedereen een geweldig schooljaar toe! 
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Vandaag krijgen de kinderen diverse zaken mee naar huis. 

Alle oudsten uit het gezin krijgen de volgende dingen mee naar huis: 

* schoolkalender (schoolgids) 

        Hierin vindt u traditiegetrouw allerhande informatie over de school,   

        maar ook de planning van de activiteiten (kalender). Deze planning is  

        nu actueel, maar in de loop van het jaar worden er natuurlijk nog meer 

       activiteiten gepland. We informeren u daarover in de nieuwsbrieven. 

* activiteitenformulier 

       Op dit formulier kunt u aangeven bij welke activiteiten u eventueel zou  

       willen ondersteunen. Een vriendelijk verzoek dit formulier in te vullen en  

       volgende week mee te geven. 

Alle leerlingen krijgen bovendien het volgende mee: 

* Formulier leerlinggegevens 

      Dit formulier geven we ieder jaar mee, om de gegevens in onze  

      administratie up to date te houden. Dat is van groot belang, vooral in 

      geval van calamiteit. Vult u ook dit formulier s.v.p. in en geef het  

      komende week weer mee naar school. Op dit formulier geeft u ook aan 

      hoe wij om moeten gaan met foto’s van uw kind. Dit in het kader van de 

      privacywetgeving. 

* flyer TSO 

      Op de Beatrixschool maken veel kinderen gebruik van de TSO. Op dit  

      moment kampen we met een tekort aan overblijfkrachten. Voor de  

      maand september kunnen we het toezicht nog organiseren, maar we  

      hebben op korte termijn echt meer overblijfkrachten nodig. Daarom  

      graag aandacht voor de flyer! 

        

Schoolgids en andere zaken 

Informatieavond 
Donderdag 13 september is de jaarlijkse informatieavond. 

We starten om 19.00 uur in de middenruimte. De directeur zal dan het één 

en ander vertellen over de plannen voor komend schooljaar. 

Vervolgens gaat de informatieavond verder in de groepen.  

U bezoekt dan de groep(en) van uw kind(eren), waar de leerkrachten u 

informeren over de werkwijze in de groep, de speerpunten voor het komend 

schooljaar et cetera. 

 

Startgesprekken 
In de week van 17 september gaan de startgesprekken (coachgesprekken) 

beginnen. Via de leerkracht wordt u hiervoor uitgenodigd. In het 

startgesprek maakt u onder andere afspraken over de frequentie van de 

coachgesprekken dit schooljaar. 

We hebben de periode tot de herfstvakantie ingepland om alle 

startgesprekken te voeren.  
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Greenteam 
Zoals je ziet is het greenteam nog steeds niet overbodig 
geworden……..dus blijven we elke tweede woensdag van de maand 
zwerfafval opruimen . 
Op 12 september zorgen er met elkaar weer voor dat onze wijk wordt 
opgeruimd. 
Samen is het heel gezellig! 
Als dank verdien je met 2 x greenteam een zwembadkaartje of na drie 
keer een bioscoop-/intertoysbon. 
Met karren, zakken, handschoenen, ringhouders, heel veel extra 
grijpstokken en een routekaart, gaan we vanuit de Oerthe op pad. 
Doe je mee?!? 
Wegens invoering van het continurooster op de Clausschool vertrekken we 
om half drie, (tot ongeveer vier uur) 
We starten met een glas ranja zodat je rechtstreeks vanuit school kunt 
komen. 
Geef je op via greenteam@wvdemiddenweg.nl ! 
En ehm…omdat we denken dat het greenteam helaas nooit overbodig 
zal worden, kun je je ook alvast opgeven voor de volgende keren! 

Hartelijke groeten van de greenteamcommissie 

Een groot aantal kinderen maakt regelmatig gebruik van de TSO. 
Prachtig dat dat kan. Bij de TSO houden overblijfkrachten toezicht. Ze 
helpen en begeleiden de kinderen bij de lunch en bij het (buiten) spelen.  
Ze zorgen, dat alles in goede banen wordt geleid.  
Momenteel hebben we helaas slechts een klein team overblijfkrachten 
paraat. Deels is dat ook van tijdelijke aard. 
Daarom staan we werkelijk te springen om nieuwe overblijfkrachten. U 
ontvangt hierover vandaag via uw kind een flyer. 
Een dringende oproep aan u allen! 
Ook als u incidenteel (bijvoorbeeld als invaller), eens per week of alleen in 
bepaalde perioden beschikbaar bent….meldt u s.v.p. aan. 
Wellicht kunt u niet zelf bijspringen, maar kent u iemand in uw omgeving 
die het wel leuk zou vinden. Spreek ook hen dan s.v.p. aan. 
U kunt zich melden bij Anja (conciërge) of Jan (directeur). 
Hier kunt u ook meer informatie inwinnen. 
 

 

Van de TSO: HELP! 

maak er een leuk schooljaar van! 


