Nieuwsbrief juli 2020

Beste ouder(s)/verzorger(s),

Het is zomer! Het einde van schooljaar 2019/2020 is in zicht. Een bijzonder schooljaar wat we niet snel zullen
vergeten. Wie had ooit gedacht aan het begin van het schooljaar dat we te maken zouden krijgen met een
periode van thuisonderwijs? Nu alles weer wat ‘normaler’ begint te worden, lijkt het alweer ver weg al zijn we
nog wel voorzichtig. We kijken als team wel met dankbaarheid terug op deze periode. Regelmatig hebben we
het nog over de leuke filmpjes en de vele reacties die we mochten krijgen. We waarderen het ook enorm dat u
als ouders zo goed uw kind(eren) geholpen heeft. We zien dit ook terug op school in het werk van de kinderen.
In deze nieuwsbrief vindt u de informatie voor de laatste schoolweken. Er is ook weer een filmpje te zien op
Youtube. Hierbij de link. We wensen u en de kinderen nog fijne weken toe en alvast een goede vakantie.
Maandtekst:
De tekst van deze maand lezen we in Psalm 55:23. Een tekst die mooi aansluit bij de periode waarin we leven.
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Verantwoording van ons onderwijs:
Aan het einde van elk schooljaar verantwoorden wij ons onderwijs aan ouders, bestuur, inspectie van het
onderwijs en andere belangstellenden.
Op dit moment is de verantwoording nog niet afgerond omdat we nog niet alle resultaten binnen hebben.
Binnenkort verschijnt deze op de website.
Schooljaar 2020-2021:
Eerder dit schooljaar is de groepsverdeling met u gedeeld. In de afgelopen maand is er toch nog iets veranderd.
Juf Frieda heeft in verband met de zorgen voor haar vriend Philip de keuze gemaakt om volgend schooljaar
verlof te nemen. Dit betekent dat er een nieuwe leerkracht komt naast juf Janneke in groep 3-4. We mogen juf
Margriet Donkelaar welkom heten op onze school. Zij heeft gewerkt op de Rehobothschool en kiest ervoor om
ons team te versterken. Juf Marlies heeft deze week gehoord dat ze een nieuwe baan heeft. We feliciteren de
juf van harte met haar nieuwe uitdaging. Er is nu een vacature ontstaan. Deze is geisteren geplaatst. We gaan
op zoek naar een leerkracht voor groep 7-8. Als er meer bekend is, wordt u geïnformeerd. We beseffen dat dit
voor groep 7-8 spannend is, maar we vertrouwen erop dat er een goede invulling komt.
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Even voorstellen:

Hallo allemaal,
Mij is gevraagd om me even voor te stellen en dat doe ik natuurlijk graag. Mijn
naam is Margriet Donkelaar en ik ben 25 jaar oud. Ik ben getrouwd met Janno en
samen hebben we een zoon Joas. Ik heb 3 jaar op de Rehobothschool in
Veenendaal gewerkt. Daar heb ik met plezier les gegeven aan de groepen 5 en 7.
Nu mag ik hier op de Prinses Beatrixschool werken in groep 3/4. Daar heb ik
ontzettend veel zin in. Buiten het lesgeven om, vind ik het heerlijk om moeder te
zijn, te lezen en creatief bezig te zijn. Na de zomervakantie hoop ik u in het echt
te ontmoeten.
Hartelijke groet,
Margriet Donkelaar
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Nieuwe leerlingen:
Na de zomervakantie starten er weer nieuwe leerlingen in groep 1. Voor de zomer zijn Amber en Indy nog
ingestroomd. Na de zomer komen Lamine, Guus, Liva, Manal en Emma in groep 1 erbij. We heten deze
leerlingen van harte welkom bij ons op school en hopen dat ze het goed krijgen.
Geboorte:
Bij de familie Chris van Essen uit groep 2 is een zoon en broertje geboren. Hij heet
Amos. We feliciteren het gezin met de geboorte van hun zoon en broertje.

Jaarplan:
Voor het volgende schooljaar is er weer een nieuw jaarplan opgesteld. Dit jaarplan is te lezen in de
verantwoording van het onderwijs van 2019-2020. We blijven werken aan de eerdere doelen. Daarnaast zijn er
ook nieuwe doelen bijgekomen. Het is dit keer helaas niet mogelijk om met u in gesprek te gaan over de
ontwikkelingen. Mocht u willen reageren, dan is dat altijd mogelijk.
Bedankt ouders:
Alle ouders heel hartelijk bedankt voor uw inzet op onze school. Dit jaar is er een enorm
beroep op u gedaan tijdens de periode van thuisonderwijs. We waarderen dit enorm.
Daarom dit jaar voor alle ouders een cadeautje. We hopen dat u er met het hele gezin van
kunt genieten. De afgelopen maanden hebben we u weinig persoonlijk kunnen spreken.
Zodra het mogelijk is, bent u weer van harte welkom in de school. Uw aanwezigheid,
betrokkenheid en hulp wordt enorm gewaardeerd.
Schoolreis groep 1 en 2 en schoolfeest:
Het feest en de schoolreis gaan niet door. Hiervan heeft u al eerder bericht ontvangen.
Afscheid groep 8:
De leerlingen van groep 8 hebben op 14 juli hun afscheidsavond. Ze hebben flink geoefend aan een gave
musical. De ouders ontvangen nog een aparte uitnodiging. We hopen dat het een mooie avond wordt en dat de
leerlingen kunnen terugkijken op een onvergetelijk afscheid. We wensen ze allen Gods zegen voor hun
verdere leven. In verband met de corona maatregelen zal er geen aparte voorstelling zijn voor opa’s en/of
oma’s. We hopen dat u hier begrip voor heeft.
Hoofdluiscontrole:
In verband met corona is er geen hoofdluiscontrole op school. Wilt u thuis goed controleren? Als u hoofdluis
constateert, horen we het graag.
Sing-out:
De Sing-out zal niet doorgaan. We kijken nog naar een mogelijkheid om op een andere manier passend het
jaar af te sluiten.
De Vreedzame school:
Het team komt in de zomervakantie bij elkaar voor een nieuwe training van ‘De Vreedzame school’. De
leerkrachten gaan weer met elkaar aan de slag om het programma verder te implementeren.
Alle groepen van de school starten in de eerste week van het nieuwe schooljaar met de lessen uit Blok 1, met
als thema: “We horen bij elkaar”. Tijdens dit blok staat het samenwerken aan een positief werkklimaat
centraal. Naast de algemeen geldende schoolregels maken leerkracht en kinderen samen afspraken over hoe je
met elkaar omgaat en over de inrichting en het ordelijk houden van de klas.
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Om van een school of klas een groep te maken, is het nodig dat elk kind het gevoel heeft dat hij/zij erbij hoort.
Kinderen hebben iets met elkaar als ze elkaar goed kennen en elkaar waarderen.
Ze leren over opstekers en afbrekers. Je geeft een opsteker als je een aardige, positieve opmerking over
iemand maakt. “Jij kan zo goed iemand helpen”. Opstekers doen iets met je; je wordt er bijvoorbeeld blij van.
Het tegenovergestelde van een opsteker is een ‘afbreker’. Het is een onaardige, negatieve opmerking over
iemand. De ander krijgt er een vervelend gevoel van.
De kinderen leren dat iedereen zijn mening moet kunnen uiten en verdedigen en iedereen respect moet
hebben voor de mening van anderen.
Om de sfeer direct goed neer te zetten hebben de kinderen de eerste twee weken iedere dag een Vreedzame
School les. Bij de andere blokken hebben de kinderen iedere week één les.
Nieuwe rekenmethode:
De komende weken wordt er in de groepen al gewerkt met de nieuwe
rekenmethode. We hebben vanuit onze visie gekozen voor de methode
Pluspunt. De methode combineert de sterke elementen uit de traditionele en
realistische rekendidactieken in één vorm: evenwichtig rekenen. We denken
dat er een goede balans is tussen oefenen en realiteit. We hebben met elkaar
gekeken wat er nodig is om een goede overstap te realiseren. De kinderen
krijgen nu tot de zomervakantie les vanuit de nieuwe methode om te werken
aan de doelen die nodig zijn. We hopen zo de hiaten weg te werken. Na de
zomervakantie starten we in groep 3 tot en met 8 met de nieuwe lessen en werkboeken. Vanaf groep 5 werd
gewerkt met Snappet op een tablet. We hebben ervoor gekozen om niet daarmee verder te gaan. De kinderen
zullen de verwerking maken in een werkboek. Dit geldt ook voor de andere vakken. We worden als school
hierbij begeleid door rekenspecialist Martie de Pater. Zij zal ook een studiemorgen invullen aan het eind van de
zomervakantie.
Wisselmoment:
Donderdag 9 juli van 13.30 uur tot 14.30 uur gaan de kinderen alvast kijken in de groep van volgend jaar. Zo
maken ze kennis met de nieuwe leerkracht (en) en eventueel ook met nieuwe klasgenootjes. De nieuwe
kinderen van school krijgen van de juf nog een uitnodiging thuisgestuurd.
Gespreksavond:
De gespreksavond staat dit jaar gepland op dinsdag 7 juli. Voor de leerlingen uit groep 1 tot en met 6 is er geen
mogelijkheid voor een gesprek op school. Daarom hebben we de keuze gemaakt om het rapport voor groep 1
tot en met 6 uit te delen op 8 juli. U kunt dan het rapport al zien. U krijgt de gelegenheid om daarna te spreken
met de leerkracht, dan kan dit telefonisch. U kunt nadat het rapport is uitgedeeld de leerkracht een bericht
sturen. Het kan ook zijn dat de leerkracht zelf contact met u opneemt om in gesprek te gaan over de
ontwikkeling van uw zoon of dochter. De kinderen en ouders van groep 7 hebben wel een gesprek op school.
Juf Marlies stuurt een uitnodiging voor de inschrijving. Wat goed is om te vermelden is dat dit rapport en de
scores wel anders zijn door de periode van thuisonderwijs. We houden volgend schooljaar rekening hiermee en
gaan verder om de hiaten zo goed mogelijk weg te werken.
Aanmelden nieuwe leerlingen:
Denkt u aan het aanmelden van broertjes en/of zusjes? Vanaf 2,5 jaar kunnen de
kinderen aangemeld worden. Een aanmeldingsformulier kunt u ophalen in de
directiekamer. Kent u ouders met kinderen die binnenkort 4 jaar worden? Ze zijn
van harte welkom bij ons op school. Ze mogen altijd langskomen of bellen voor een
kennismakingsgesprek.
Actuele informatie:
Actuele informatie krijgt u via de nieuwsbrieven die elke laatste donderdag van de maand wordt verzonden of
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uitgedeeld. Het is belangrijk dat u deze nieuwsbrieven ook goed leest. Ook 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.
We hebben ook een Facebook pagina. Hierop kunt u actuele foto’s vinden. We houden rekening met de privacy
van de kinderen en plaatsen ze voor zover mogelijk onherkenbaar. Via de ouderapp Parro ontvangt u indien
nodig extra informatie of foto’s vanuit de groepen.
Heeft u vragen over Parnassys of zijn er wijzigingen in uw adres of telefoonnummer, dan kunt u dit doorgeven
aan Cobi Donkelaar. adm.beatrix@gavescholen.nl
De foto’s die gemaakt worden van de kinderen kunt u vinden op de site van de school. Voordat u de foto’s ziet
moet u eerst inloggen, dit heeft te maken met de privacywetgeving. U kunt op school de inloggegevens
opvragen.
Schooltijden:
Na de zomer zullen we in ieder geval tot de herfstvakantie werken met onderstaand continurooster. Tot de
zomer was het mogelijk om de kinderen op te vangen op school. We verwachten dat u na de zomer zelf de
opvang heeft geregeld met de oppas of BSO.
Dag
Groep
lestijden
Inloop
Maandag
Groep 1 tot en met 8
8.30 uur t/m 14.30 uur
8.25-8.35 uur
Dinsdag
Groep 1 tot en met 8
8.30 uur t/m 14.30 uur
8.25-8.35 uur
Woensdag
Groep 1 tot en met 8
8.30 uur t/m 12.15 uur
8.25-8.35 uur
Donderdag
Groep 1 tot en met 8
8.30 uur t/m 14.30 uur
8.25-8.35 uur
Vrijdag
Groep 1 t/m 4
8.30 uur t/m 11.45 uur
8.25-8.35 uur
Groep 5 t/m 8
8.30 uur t/m 14.30 uur
Agenda juni/juli:
Datum
Donderdag 2 juli
Dinsdag 7 juli
Woensdag 8 juli
Na woensdag 8 juli
Donderdag 9 juli
Dinsdag 14 juli
Donderdag 16 juli
Maandag 31 augustus

Activiteit
Nieuwsbrief juli 2020
Gespreks middag/avond
Rapport 2 mee naar huis
Oudergesprekken telefonisch
Doorschuiven groepen
Afscheidsavond groep 8
Start zomervakantie
Opening schooljaar

Met vriendelijke groet,
Namens het team van de ‘Prinses Beatrixschool’
Janita Goedhart-Theunisse
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tijd
Groep 7 op school
Groep 1 t/m 6
13.30-14.30 uur
15.00 uur
8.30 uur

