Nieuwsbrief april 2021

Beste ouder(s)/verzorger(s),

Sjaloom, sjaloom!
De Heer is waarlijk opgestaan!
Sjaloom, sjaloom!
Jezus leeft van nu af aan.
Waarom zou je nu nog langer treuren?
Sta op, en zing maar met ons mee:
Sjaloom, sjaloom!
De Heer is waarlijk opgestaan!
‘Vrede zij u.’ Dit waren de woorden die Jezus sprak toen hij verscheen bij Zijn discipelen. Het hele jaar staat het
woord vrede al centraal binnen de school vanuit ons jaarthema. Sjaloom/ shalom is het Hebreeuwse woord voor
Vrede. De kinderen zingen deze woorden met het themalied. Jezus heeft dit zijn vrienden toegewenst. De
discipelen schrokken toen ze Hem zagen na zijn opstanding. Als Jezus de tijd neemt om met ze te spreken en zijn
wonden laat zien, verandert de schrik in blijdschap en verwondering. Veel emoties in één Bijbelgedeelte. Hoe
beleeft u dit jaar het Paasfeest? Voelt u de vrede of is er onrust of verwarring? Met de kinderen gaan we het
Paasfeest VIEREN. We kijken uit naar de viering waar de overwinning en blijdschap gedeeld mag worden. We
wensen u thuis ook een Gezegend Paasfeest toe!
In deze nieuwbrief leest u informatie voor de maand april voor zover nu bekend. Eventuele wijzigingen worden
via de mail of Parro aan u doorgegeven.

Maandtekst:

‘Vrede laat Ik u, mijn vrede geef ik u.’
Johannes 14:27a
Paasviering:
Dit jaar is het niet mogelijk om het Paasfeest met de ouders erbij te vieren. De viering is in de groep met
de kinderen op woensdag 31 maart. U krijgt nog een uitnodiging met een link en tijd om de viering in de
groep van uw zoon en/of dochter op afstand bij te wonen.
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Koningsspelen:
We doen dit jaar weer mee met de Koningsspelen. Helaas gaat dit niet door op de manier zoals we dat
gewend waren. We hebben gezocht naar een manier om de spelen toch door te laten gaan om de
kinderen zo een sportieve en gezellige dag te geven. Groep 1-4 zal gezamenlijk de koningsspelen
uitwerken. Groep 5-8 organiseert samen met school Alex spellen en activiteiten op het plein. U ontvangt
meer informatie voorafgaand aan de Koningsspelen.

Afname Cito toetsen:
Na de voorjaarsvakantie zijn de Cito toetsen afgenomen. Thuis kunt u de resultaten zien in de
resultatenmonitor van Parnassys. De resultaten laten zien dat veel leerlingen gegroeid zijn in hun
ontwikkeling. We zien ook dat de periode van thuisonderwijs ervoor gezorgd heeft dat sommige
leerlingen lagere scores hebben. We bekijken de resultaten per groep en kijken wat elk kind nodig heeft
om de doelen te halen. Voor u als ouders is het vooral van belang dat de kinderen thuis veel lezen. Vanaf
groep 4 kunnen ook de tafels geoefend worden. Mocht het nodig zijn om de restultaten te bespreken,
dan neemt de leerkracht contact met u op.
Rekenonderwijs:
In april hopen we verder te gaan met de klassenbezoeken voor rekenen. De bezoeken zullen
waarschijnlijk digitaal zijn. Martie de Pater (rekenspecialist) zal in elke groep een rekenles observeren.
Met het team en Martie de Pater hebben we per groep naar de methodetoetsen en Cito toetsen gekeken
en een plan gemaakt voor de komende periode.
Eindtoets:
Op dinsdag 20 april en woensdag 21 april is de centrale eindtoets voor de kinderen van groep 8. Een
spannende dag voor de kinderen en ouders. De adviesgesprekken zijn geweest en alle kinderen zijn ook al
aangemeld bij het voortgezet onderwijs.
De eindtoets geeft een toets advies naast het schooladvies voor het best passende brugklastype. We
wensen alle kinderen twee mooie dagen toe. Op onze school
maken wij gebruik van de IEP-eindtoets. Meer hierover kunt
u vinden door te klikken op de link.
https://www.bureau-ice.nl/basisonderwijs/iep-eindtoets
In week 20 verwachten wij dat de resultaten binnen zijn.

Verkeersexamen
Op maandag 29 maart doet groep 7 mee aan het landelijk verkeersexamen, op school wordt hier
aandacht aan besteed. Thuis kunt u oefenen op de website van veilig verkeer Nederland. We raden de
kinderen aan de online opdrachten thuis goed door te nemen. Het is goed om samen met uw kind de
examens door te nemen en te vragen naar het waarom? Er staat altijd een extra uitleg bij.

Prinses Beatrixschool
Prins Willem-Alexanderpark 602
0318-522807
beatrixschool@gavescholen.nl
www.beatrixschool.gavescholen.nl

Welkom:
We mogen 3 leerlingen welkom heten in groep 1-2. Sami is al begonnen in de groep. Saranja en Lize
komen wennen omdat ze bijna 4 worden. We hopen dat de kinderen snel gewend zijn en dat ze het goed
krijgen bij ons op school.
Lestijdenmodel:
Zoals u weet is er binnen de GAVE-scholen een werkgroep, die kijkt naar het lestijdenmodel voor de
GAVE-scholen. Deze werkgroep bestaat uit leerkrachten, directieleden, MR- en GMR-leden. In de
verschillende nieuwsbrieven de afgelopen 2 jaar hebben wij u hierover geïnformeerd.
De conclusie van de werkgroep is dat wij willen gaan werken met een lestijdenmodel waarbij geen
overblijven meer nodig is. Het rooster van voor corona komt daarmee te vervallen. Wij hielden toen nog
twee mogelijkheden over: het huidige rooster of het vijf-gelijke-dagenmodel. Deze twee mogelijkheden
hebben wij middels een enquete bij de ouders en collega’s neergelegd. 82% van de ouders en 85% van
het personeel heeft aangegeven een voorkeur te hebben voor het huidige rooster.
Het bestuur heeft de GMR verzocht in te stemmen om definitief over te gaan met het huidige
continurooster, met ingang van schooljaar 2021-2022.
Begin maart heeft zoveel de ouder- als de personeelsgeleding unaniem ingestemd met dit verzoek.
Het huidige rooster zoals de kinderen nu gewend zijn zal het definitieve rooster worden.
Enquête activiteiten op school
Op donderdag 25 maart ontvangt u een enquête via Parnassys. Het onderwijs is sinds vorig jaar maart
veranderd. Activiteiten met ouders zijn niet mogelijk. We willen deze tijd ook gebruiken om ons te
bezinnen en af te vragen of we de juiste activiteiten organiseren. We zijn benieuwd naar uw respons. De
uitkomst zal besproken worden in team en later met u gedeeld worden.
Personeel:
- Juf Margriet geniet thuis van haar gezin. Ze heeft aangegeven dat ze gebruik maakt van
ouderschapsverlof. Dit betekent dat juf Caroline dit schooljaar leerkracht zal blijven in groep 3-4.
- Meester Gert-Hein heeft vanaf 25 maart ouderschapsverlof op donderdag. Juf Gerliene Noorman is
op deze dag werkzaam in de groep.
Aanmelden leerlingen:
Nieuwe leerlingen zijn van harte welkom. Kinderen kunnen vanaf 2,5 jaar aangemeld worden. Dit geldt
ook voor broertjes en zusjes. Nieuwe ouders kunnen een afspraak maken voor een
kennismakingsgesprek. Ouders die al kinderen op school hebben, mogen een inschrijfformulier ophalen
bij de directie.
Vanuit de MR:
De MR heeft op 17 februari vergaderd. Heeft u interesse in de
notulen? Dan kunt u dit aangeven door een mail te sturen naar
MR@gavebeatrix.nl. Als u andere punten heeft voor de MR, kunt
u dit ook aangeven via de mail. Uw inbreng wordt gewaardeerd!
De MR heeft zicht onlangs aan u voorgesteld in Parro. Hierbij nog
een keer de foto van onze MR leden.
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De Vreedzame School:
Op maandag 1 maart hebben we met het team een studiemoment gevolgd om onszelf verder te
verdiepen in het programma van De Vreedzame school. Hieruit zijn nieuwe afspraken opgesteld die in lijn
zijn met de methode. De afspraken zijn vooral gericht op het buiten spelen. Samen met de groepen zijn
deze ook besproken. We werken niet meer met de gele en rode kaarten. We willen de kinderen leren om
positief gedrag te laten zien en hoe ze een conflict kunnen oplossen.
Op het plein is een time-out bankje aangewezen. Leerlingen gaan naar het bankje na/bij:
- Overprikkeling
- Schoppen
- Slaan
- Schelden
- Respectloos gedrag
De afspraken die gebruikt
worden in de groep zijn
zichtbaar op het raam en
worden ook op het plein
toegepast. Het gaat om de
‘praat het uit’ kaart en het gebruik van de gele, blauwe en rode pet.
Binnenkort starten we met Blok 5. Het thema is: We dragen allemaal een steentje bij. U ontvangt
binnenkort de nieuwsbrief met informatie over de inhoud.
Corona maatregelen:
Er zijn nog geen versoepelingen aangekondigd voor het Basisonderwijs. Dit vraagt van ons dat we ons
blijven houden aan de huidige afspraken en maatregelen. We zijn heel dankbaar dat we nog geen
besmettingen hebben gehad binnen de school na de heropening. We hopen en bidden dat dit zo mag
blijven.
Actuele informatie:
Actuele informatie krijgt u via de nieuwsbrieven die elke laatste donderdag van de maand wordt
geplaatst op de website. U ontvangt een link per mail. Het is belangrijk dat u deze nieuwsbrieven ook
goed leest. Naast de nieuwsbrieven wordt er ook regelmatig een bericht gestuurd via de Parro app. U
kunt ook met de leerkracht(en) en/of directie communiceren via de app. Verder kunt u, als er vragen zijn,
altijd contact opnemen met de locatieleider of met de directeur van de school, door even binnen te
lopen of een mail te sturen naar beatrixschool@gavescholen.nl.
Agenda april:
Datum
29 maart
31 maart
2 t/m 5 april
20 en 21 april
22 april
23 april

Activiteit
Verkeersexamen groep 7
Paasviering in de groep zonder ouders
Goede Vrijdag en Paasweekend
Iep eindtoets groep 8
Nieuwsbrief mei
Koningsspelen

Met vriendelijke groet,
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