Nieuwsbrief april

Beste ouder(s)/verzorger(s),
Dit schooljaar komt bij elke viering het jaarthema ‘Ik ben’
terug. We leven met elkaar toe naar het Paasfeest. Ook hier
mogen we woorden horen die passen bij het thema. Een
mooie tekst uit de Bijbel (Johannes 11: 25 en 26) is in de
afbeelding te lezen. De Paasvieringen mogen we in de groepen
met u en de kinderen vieren. Daarnaast zijn er nog veel
andere activiteiten die in deze maand plaats vinden. In de
nieuwsbrief vindt u meer informatie hierover.
U ontvangt deze nieuwsbrief op papier. Dit omdat ouders tijdens het ronde tafel gesprek hebben aangegeven
dat ze dit prettig vinden. Onderaan deze brief is een strookje toegevoegd. U kunt hierop aangeven of u de brief
alleen per mail of ook op papier wilt ontvangen. We hopen hiermee aan uw wens tegemoet te komen.
Maandtekst:
De tekst van deze maand lezen we in Mattheüs 28:7a:
‘En ga haastig heen en zeg tegen Zijn discipelen dat Hij opgewekt is uit de doden;’
Paasvieringen:
We willen u van harte uitnodigen voor de Paasvieringen. De vieringen worden
gehouden in de groep van uw zoon en/of dochter. Het thema is ‘IK BEN’. In de
groepen is al hard geoefend om de vieringen een mooie inhoud te geven. Op
dinsdag 16 april is om 19.00 uur de viering voor groep 1 en groep 4/5. Op woensdag
17 april is om 19.00 uur de viering voor de groepen 2/3, 6/7 en 8. We kijken uit naar
mooie vieringen met elkaar. De kinderen van de groepen 1 t/m 4 zijn op
dinsdagmiddag 16 april extra vrij. Na de vieringen is er nog gelegenheid om iets met
elkaar te drinken.
Theatervoorstelling groepen 7 en 8:
Sinds de oprichting van Stichting Theater de Lampegiet bezoeken klassen van het primair onderwijs
gezamenlijk het theater. De Werkgroep Educatieve Theatervoorstellingen (WET) zorgt elk jaar voor een
afwisselend aanbod van professionele schoolvoorstellingen voor de groepen 1 tot en met 8. De leerlingen van
de groepen 6/7 en 8 bezoeken op dinsdag 9 april de theatervoorstelling ‘Oorlogsgeheimen’ in de Lampegiet. De
voorstelling begint om 11.00 uur. De kinderen vertrekken met de leerkracht vanaf school. Waarschijnlijk zijn ze
niet voor 11.45 uur terug. Daarom is besloten dat de leerlingen van deze groepen op 9 april een continurooster
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hebben tot 14.30 uur. De kinderen moeten een lunchpakket meenemen voor
tussen de middag. Ze eten met hun eigen groep. Mocht u problemen hebben
met opvang na 14.30 uur, dan kunt u dit aangeven bij de leerkracht.
Koningsspelen:
Op vrijdag 12 april worden de jaarlijkse Koningsspelen gehouden. De
leerlingen van de groepen 1 t/m 4 blijven deze dag op school en spelen
daar spelletjes. De groepen 5 t/m 8 doen mee aan de georganiseerde
Koningsspelen bij sportpark Panhuis. De spelen beginnen ook dit jaar
om 09.30 uur en duren tot 14.50 uur. De kinderen fietsen na afloop
met elkaar terug naar school. De dag zal rond 15.15 uur afgelopen zijn.
Om 8.30 uur ontbijten alle kinderen in de klas. De school krijgt het ontbijt vanuit de Koningsspelen. Wilt u een
bordje, bestek en beker voorzien van naam meegeven in een plastic tas? Mochten er allergieën zijn, dan horen
we dit graag. In diverse groepen zal uw hulp gevraagd worden voor deze dag. Via de leerkracht of
Ouderwerkgroep hoort u hier meer over.
Centrale eindtoets groep 8:
De leerlingen van groep 8 maken op dinsdag 16 en woensdag 17 april de Centrale eindtoets. Dit jaar is dat de
IEP toets. We wensen groep 8 heel veel succes bij het maken van deze toets.
De toets wordt afgenomen om het beeld te bevestigen van wat we de afgelopen jaren hebben gezien bij de
kinderen. De toets is niet bepalend bij de schoolkeuze. Samen met de leerkracht, IB en directie is gewerkt aan
een goed schooladvies. We vinden het erg belangrijk dat elk kind terecht komt op een plek die hem of haar
past.
Ouderwerkgroep:
Regelmatig hebben we uw hulp nodig. Een aantal ouders zal de ouderhulp gaan coördineren. We zijn hier erg
blij mee. Met uw hulp kunnen we de school en het onderwijs voor de kinderen nog mooier maken. U heeft
hierover een brief ontvangen met een invulstrookje. We hebben veel reacties ontvangen. Mocht u het strookje
nog niet ingeleverd hebben, dan kunt u dit alsnog doen. De stuurgroep komt binnenkort bij elkaar om de
activiteiten van de komende periode door te nemen. Waar mogelijk wordt om uw hulp gevraagd. Alvast
bedankt!
Actie Stichting Hulp Oost Europa:
De kinderen hebben enthousiast meegedaan aan de actie. Er is veel pepermunt verkocht. Dit heeft bij elkaar
een bedrag van €789,39 opgebracht. We bedanken de kinderen en de ouders voor de verkoop.
Centrum Jeugd en gezin:
In de maand april is er op 9 april van 13.00 uur tot 14.00 uur weer een spreekuur. Leon Quint is namens het CJG
aanwezig. Met vragen rond opvoeding of ontwikkeling van uw kind, kunt u bij hem terecht. We hopen dat u
indien nodig gebruik maakt van het spreekuur. Voor meer informatie kunt u terecht bij de leerkracht of IB-ers.
Schoolfruit:
De komende periode krijgen we elke week schoolfruit. Op woensdag,
donderdag en vrijdag wordt dit uitgedeeld. De kinderen hoeven deze
dag geen of minder eten mee te nemen.
d
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Schoolvoetbal:
Ook dit jaar doet onze school weer mee aan het schoolvoetbal. De
jongens doen het goed! Tot nu hebben ze alle wedstrijden gewonnen.
https://schoolvoetbalveenendaal.nl/nieuws/calendar/finales-jongens/
Op maandag 1 april zullen ze om 18.45 uur voetballen in de cross finale.
U bent van harte uitgenodigd om het team aan te moedigen.
Schoolregels:
Op school werken we door de hele school aan dezelfde regels. In de lessen en de gesprekken met de kinderen
is hier aandacht voor. Deze maand staat de regel: ‘We zijn eerlijk’ centraal.
Verkeersexamen groep 7:
De leerlingen van groep 7 doen mee met het praktijk examen voor verkeer. Op maandag 8 april fietsen ze een
route door Veenendaal. We hopen dat alle kinderen slagen. Succes!
Help mee met het inzamelen van kinderboeken!
Wij zamelen nog steeds boeken in voor ons KinderzwerfboekStation.
In de afgelopen tijd zijn er heel regelmatig kinderboeken meegenomen, gelezen,
teruggelegd of ergens neergelegd om te gaan zwerven.
Daar zijn we heel blij mee, want lezen is voor kinderen héél belangrijk!
Kinderen die lezen hebben een betere taalontwikkeling en een grotere algemene kennis.
Leesplezier voor iedereen!
Kinderzwerfboek vindt dat álle kinderen moeten kunnen lezen. Dat vinden wij ook! Daarom roepen wij
iedereen op om kinderboeken mee te nemen van huis. Kijk bij uzelf, uw familie, vrienden, enz. of er ook
boeken staan, die niet meer gelezen worden.
Doe deze in de doos, die daarvoor speciaal staat in de grote hal.
Wij kunnen dan het zwerfboekstation weer aanvullen en zo de kinderen stimuleren om een boek mee te
nemen.
Wat is welkom : allerlei boeken, zoals prentenboeken, boeken voor beginnende lezers, maar zeker ook voor
oudere kinderen.
Ook is het belangrijk, dat het boek er aantrekkelijk uitziet.
Alvast bedankt!
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
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.
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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.
Agenda maart/april:
Datum
Donderdag 28 maart
Maandag 1 april
Maandag 8 april
Dinsdag 9 april

Activiteit
Nieuwsbrief april
Cross finale jongens schoolvoetbal
Verkeersexamen groep 7
Voorstelling Oorlogsgeheimen groep 6/7 en
8 in de Lampegiet. (continurooster tot 14.30
voor deze groepen)
Schoolontbijt en Koningsspelen

Vrijdag 12 april
Dinsdag 16 april en woensdag
17 april
Dinsdag 16 april
Woensdag 17 april
Donderdag 18 april
Vrijdag 19 april tot en met
vrijdag 3 mei
Donderdag 9 mei
Maandag 13 mei

tijd
18.45 uur
11.00 uur

Groep 1-4: 8.30-11.45 uur
Groep 5-8: 8.30-15.15 uur

Eindtoets groep 8
Paasfeest groep 1 en groep 4/5,
gr 1-4 middag vrij
Paasfeest groep 2/3, 6/7 en 8
Nieuwsbrief mei
Meivakantie

19.00 uur

Beatrixfeest
Extra studiemiddag

18.30 uur
11.45 school uit

19.00 uur

Met vriendelijke groet,
Namens het team van de ‘Prinses Beatrixschool’
Janita Goedhart-Theunisse
Antwoordstrook nieuwsbrief: (graag inleveren bij de leerkracht van uw (oudste) kind)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Naam:
Ouder(s)
verzorger(s) van:
Voorkeur voor:

Groep:
o
o
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Nieuwbrief alleen per mail
Nieuwsbrief per mail en op papier

