Nieuwsbrief
Beste ouder(s)/verzorger(s),
De vakantie zit er al bijna op. De leerkrachten zijn de afgelopen weken druk bezig geweest om de
klassen in te richten en gezellig te maken. Op D.V. maandag 27 augustus hopen we met elkaar weer
te starten. Ik hoop dat iedereen een goede vakantie heeft gehad en dat wij, u en alle kinderen
maandag weer mogen zien.
De eerst volgende nieuwsbrief krijgt u op donderdag 26 september. Een aantal belangrijke punten
voor de komende periode willen we nog onder de aandacht brengen.
Opening schooljaar:
Op maandagmorgen 27 augustus willen we Gods zegen over het schooljaar vragen en op het
schoolplein beginnen met een Singin. De kinderen gaan om 8.30 uur met hun groep naar het plein. U
bent van harte welkom om bij de Singin aanwezig te zijn. Na afloop is er voor de ouders/ verzorgers
gelegenheid voor ontmoeting onder het genot van een kopje koffie of thee. We hopen op een fijne
start met elkaar en een goed schooljaar.
Schoolplein:
In de vakantie is er verder gewerkt aan het schoolplein. We zijn blij dat het plein al bijna klaar is. De
komende weken zal er nog een nieuwe berging gebouwd worden. De werkzaamheden kunnen zorgen
voor overlast. We willen u vragen om hier rekening mee te houden.
Informatieavond:
Dit jaar is er op maandagavond 3 september een informatieavond voor groep 4/5. Op dinsdagavond 4
september zijn de ouders van de overige groepen ‘s avonds welkom in de groep van hun kind(eren).
De leerkrachten vertellen hoe er in de groepen wordt gewerkt, welke materialen er worden gebruikt
en welke afspraken er zijn. Ook is er gelegenheid om vragen te stellen. Voor iedereen een avond, die
niet gemist mag worden! We verwachten dan ook alle ouders.
Maandag 3 september
19.00 uur - 19.45 uur

Groep 4/5

Dinsdag 4 september
19.00 uur - 19.45 uur
20.00 uur - 20.45 uur

Groepen 1 en 8
Groepen 2/3 en 6/7

Schoolfotograaf:
Op woensdag 5 september komt de schoolfotograaf. In het speellokaal zullen er foto’s van de
kinderen gemaakt worden. Het is ook mogelijk om met jongere en/of oudere broers en zussen op de
foto te gaan. Dit kan tussen 8.00 uur en 8.30 uur. Denkt u aan kleurige kleding?
Oudervertelgesprekken:
Op “De Beatrixschool” werken we ‘Handelings Gericht’, kortgenoemd ‘HGW’. Handelingsgericht
betekent eigenlijk, dat we ons handelen willen richten op wat de kinderen nodig hebben. Dit alles
binnen de kaders van onze mogelijkheden.
Het HGW krijgt vorm door een samenwerking van drie partijen die elk afzonderlijk veel kennis hebben
over het kind. Allereerst geeft het kind zelf veel informatie over zichzelf. Dat kan zijn door zijn/haar
gedrag, de resultaten op school of door gesprekjes die gevoerd worden met het kind. Hierdoor weet
de leerkracht ook veel over de kinderen in zijn of haar groep. De belangrijkste kennisbron vormen de
ouders. Door het samenvoegen van die kennis kunnen we HGW op een juiste wijze toepassen in de
benadering van de kinderen en in het aanbieden van het onderwijs.
Zoals genoemd zien we u als ouders als de belangrijkste kennisbron van informatie die we op school
kunnen gebruiken om uw kind op een passende wijze onderwijs te kunnen bieden. U krijgt de
vragenlijst van de leerkracht. Wilt u deze vragenlijst invullen en voor vrijdag 7 september aan de
groepsleerkracht geven?
Tijdens de oudervertelgesprekken in de week van 10 september zal de leerkracht met u uw vragenlijst
bespreken. De datum en het tijdstip waarop het ouder vertelgesprek met u plaatsvindt krijgt u vooraf
van de leerkracht.
Actuele informatie:
Actuele informatie krijgt u via de nieuwsbrieven die elke laatste donderdag van de maand wordt
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.
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. Hieronder de gegevens
die u daarvoor nodig hebt.
Website:
www.beatrixschool.gavescholen.nl
Inloggen op de fotopagina:
Gebruikersnaam:
groep (met nummer bijv. groep1)
Wachtwoord:
groep (met nummer bijv. groep1)

Agenda augustus/september
Datum
27 augustus
3 september
4 september

Activiteit
Sing in
Informatieavond groep 4/5
Informatieavond

tijd
8.30 uur
19.00 uur

5 september
10-14 september
17 september
19 september
26-28 september

Groepen 1 en 8
Groepen 2/3 en 6/7
schoolfotograaf
oudervertelgesprekken
Lampegiet
Afscheid meester Van de
Mheen
schoolkamp groep 8

Met vriendelijke groet,
Namens het team van “De Beatrixschool”
Janita Goedhart-Theunisse

19.00 uur - 19.45 uur
20.00 uur - 20.45 uur

