Nieuwsbrief juli 2019

Beste ouder(s)/verzorger(s),
Het schooljaar 2018/2019 zit er bijna op. Nog een paar weken en dan mogen we gaan genieten van de
vakantie. We hopen dat de kinderen een goed jaar hebben gehad en dat ze veel geleerd hebben. In de groepen
is op alle ontwikkelingsgebieden gewerkt aan de groei van de kinderen. Daarnaast is door de leerkrachten en
directie hard gewerkt aan de ontwikkeling van de school. U heeft daar als ouders ook in mee mogen denken.
We zijn dankbaar voor alle mooie momenten die we mochten beleven met de kinderen. In de groep, op het
plein, tijdens de vieringen en bij alle andere activiteiten. Hartelijk dank voor het afgelopen jaar. Een hele fijne
vakantie toegewenst en tot ziens!

(Chris Lindhout)

Maandtekst:
De tekst van deze maand lezen we in Deuteronomium 31:6b. Een tekst die mooi aansluit bij het einde van het
schooljaar en het jaarthema ‘Ik BEN’.
‘Want het is de Heere, uw God, Die met u meegaat. Hij zal u niet loslaten en u niet
verlaten.’
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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 2019-2020:
Op dit moment zijn we nog steeds bezig met alle voorbereidingen voor het volgende schooljaar. Er gaat veel
veranderen binnen de samenstelling van het team. We nemen afscheid van juf Willianne Koole. Zij vertrekt in
verband met haar aanstaande huwelijk. We wensen haar veel geluk samen met haar man.
We nemen ook afscheid van juf Carien-Louise van Nieuw-Amerongen. Zij gaan na 17 jaar verhuizen richting
IJsselmuiden. We wensen haar en haar gezin veel zegen toe in de nieuwe woonplaats en werkomgeving. Juf
Petra Schoeman kiest ervoor om na 26 jaar op zoek te gaan naar een nieuwe uitdaging. We gaan deze en de
andere leerkrachten missen. We zijn dankbaar dat deze leerkrachten veel voor de kinderen en de school
hebben betekend en hopen dat ze elders hun talenten kunnen inzetten en tot zegen kunnen zijn.
Juf Elisabeth van de Berg zal per 1 november afscheid nemen. Zij start ‘Praktijk Schitter’ orthopedagogen hier in
Veenendaal. De maanden na de vakantie zal ze gebruiken om haar werk over te dragen aan juf Mia
Sterkenburg. Zij is nu al IB-er van de groepen 1 tot en met 5 en zal de groepen 6 tot en met 8 erbij gaan doen.
Juf Corry van Effrink werkt nu 4 morgens als RT-er. Zij zal volgend schooljaar 2 morgens aanwezig zijn. Een deel
van de morgen zal groep 3-4 gesplitst worden en instructie krijgen van juf Corry. Het andere deel zal ze
gebruiken om RT te geven aan de leerlingen van groep 1 tot en met 8.
We zijn blij dat we juf Janneke van de Peut mogen verwelkomen. Zij is al jarenlang groepsleerkracht en RT-er
op de Patrimoniumschool en wil graag haar kwaliteiten inzetten op onze school. We wensen haar veel
werkplezier toe. Zij zal twee dagen in de bovenbouw gaan werken. Omdat we op dit moment nog bezig zijn
met de verdere invulling voor de groepen kan er nog geen definitieve groepsverdeling gemaakt worden. We
hopen begin volgende week hier duidelijkheid over te geven..
Voor volgend jaar ziet de groepsverdeling er als volgt uit:
Groepen:
Leerkrachten:
Groep 1-2
Juf Roos Venema (di, wo, do)
juf Jolanda Rustenhoven (ma en vr)
Groep 3-4
Juf Frieda Jansen (ma-vr)
Groep 5-6
Nog niet definitief
Groep 7-8
Nog niet definitief
Directeur
Bas van Ramshorst (ma of vr)
Locatieleider
Janita Goedhart (ma, di-mo, do)
IB groep 1-8
Mia Sterkenburg (ma, do)
IB ondersteuning tot en met 31-10-2019
Elisabeth van de Berg (ma-mi)
RT
Juf Corry van Effrink (ma-mo, do-mo)
Ondersteuning werkdruk/onderwijsassistent
Juf Femke van de Steenhoven
Nieuwe leerlingen:
Na de zomervakantie starten er weer nieuwe leerlingen in groep 1. We heten Norah, Kyaro en Lavin van harte
welkom bij ons op school. Daarnaast stromen er ook leerlingen in van andere scholen. Erva, Anouar en Manaf
komen nieuw of terug bij ons op school. We hopen dat ze een fijne tijd krijgen.
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Doorschuiven groepen:
De kinderen mogen op dinsdag 9 juli een kijkje nemen in de nieuwe groep. Voor de leerlingen van groep 1 tot
en met 3 betekent dit dat ze bij hun eigen leerkrachten blijven. De leerlingen van groep 4 tot en met 7 zullen
kennis maken met de nieuwe leerkracht(en). We hopen dat we deze dag door kunnen laten gaan.
De verdeling van de lokalen verandert wel. Groep 1-2 verhuist naar het lokaal van groep 2-3 in verband met
ontwikkelingen rond BSO en Peuterspeelzaal. De andere groepen zullen allemaal beneden komen. Dit betekent
dat er op de laatste donderdag verhuisd gaat worden. Mocht u deze dag beschikbaar zijn, dan bent u van harte
welkom om te helpen.
Schoolplan:
Het schoolplan voor de komende 4 jaar is klaar. Bedankt voor de input. We hebben veel kunnen verwerken in
de doelen voor de school. Het plan is als het afgerond is te vinden op de website.
Ronde tafelgesprek Jaarplan:
Vanuit het schoolplan is een jaarplan opgesteld met doelen voor het komende schooljaar. Op maandag 8 juli
bent u van harte welkom voor een ronde tafelgesprek. U kunt ervaringen delen over het afgelopen schooljaar.
Het nieuwe jaarplan wordt gepresenteerd. Er is ook ruimte voor gebed, ontmoeting en een kopje koffie of
thee.
De grote doelen voor 2019-2020 zijn:
 Op onze school hebben we De Vreedzame school geïmplementeerd van groep 1 tot en met 8.
 In schooljaar 2019-2020 is een methode voor zaakvakken geïmplementeerd.
 Logo 3000 (methode voor woordenschat) is geïmplementeerd in de groepen 1 en 2.
 Op onze school zijn de opbrengsten voor rekenen verhoogd. Binnen de school is een rekencoördinator
opgeleid.
Daarnaast werken we aan kleinere doelen:
 We werken met een jaarthema: Het thema is ‘gerechtigheid’.
 De communicatie met ouders is verbeterd. Ouders zijn meer betrokken bij de school.
 Er is een gesprekkencyclus voor het functioneren van de leerkrachten.
 De professionele ontwikkeling van leraren is zichtbaar binnen de school door deelname aan interne
commissies en het werken aan de kwaliteit van onderwijs. Leraren volgen ook jaarlijks nascholing die
gericht is op hun persoonlijke ontwikkeling in relatie met de schooldoelen.
 In 2023 is een keuze gemaakt over de schooltijden. Er is een doordachte keuze gemaakt die aansluit
bij de school en de ontwikkelingen in de maatschappij.
 Er is een beleid aanwezig voor meer begaafde leerlingen. Het beleid is opgesteld vanuit de
samenwerking met school Alex en school Max.
 De school heeft onderzocht welke mogelijkheden er zijn met een PZS, VSO en BSO. Dit samen met
school Alex om de sccholen in de wijk meer aan te laten sluiten bij de praktische behoeften rond
opvang voor en na schooltijd.
 Er is een efficiënt vergaderrooster met daarin ruimte voor teamontwikkeling. Schoolontwikkeling en
leren van en met elkaar.
 De enquêtes van WMK worden uitgezet onder leerlingen, ouders en personeel.
Vakantierooster 2019-2020:
Herfstvakantie
Kerstvakantie
Voorjaarsvakantie
Studiedag groep 1 t/m 8
Paasvakantie
Meivakantie
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21-10-2019 - 25-10-2019
23-12-2019 - 03-01-2020
24-02-2020 - 28-02-2020
2 maart 2019
10-04-2020 - 13-04-2020
27-04-2020 - 08-05-2020

Hemelvaartvakantie
Pinkstervakantie
Extra vakantie Onderbouw
Zomervakantie

21-05-2020 - 22-05-2020
01-06-2020
15-06-2020 - 19-06-2020
17-07-2020 - 28-08-2020

Bedankt hulpouders:
Alle ouders heel hartelijk bedankt voor jullie inzet op onze school. Er moet zoveel gebeuren, zonder jullie hulp
hadden wij dat niet voor elkaar gekregen. Bedankt ouders van de ouderwerkgroep, alle luizenmoeders,
overblijfouders, klassenouders, leesmoeders, sportouders en noem maar op. We zijn erg dankbaar voor alle
hulp. Volgend schooljaar kunt u zich tijdens de informatieavond weer aanmelden om te helpen. Bedankt alvast!
Schoolreis groep 1 en 2:
Op 16 juli gaan de kinderen van groep 1 tot en met 3 op schoolreis. Ze gaan naar de Happy Farm in Terschuur.
Van half 9 tot half 3. Het is all-inclusive. De kinderen hoeven dus geen tas met eten en drinken mee te nemen.
De juffen laten nog weten wat verder belangrijk is voor deze dag. Alvast heel veel plezier met elkaar. We hopen
op een zonnige dag.
Schoolfeest:
Op woensdag 10 juli staat het schoolfeest gepland. Verschillende groepen vieren het feest op een andere dag.
Groep 1 t/m 3 viert het feest op 12 juli. U hoort hier meer van via de leerkrachten. Dit geldt ook voor de andere
groepen.
Schoonmaakavond:
Op donderdag 11 juli is de jaarlijkse schoonmaakavond. We hopen dat u erbij kunt zijn om
te helpen met het schoonmaken van de lokalen. Mocht u deze avond niet kunnen helpen,
dan kunt u wellicht thuis iets schoon maken. De leerkrachten zorgen voor de
communicatie. Alvast bedankt!
Afscheid groep 8:
De leerlingen van groep 8 hebben op 15 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 worden en dat
de leerlingen kunnen terugkijken op een onvergetelijk afscheid. We wensen ze allen Gods zegen voor hun
verdere leven.
De kinderen en opa’s en oma’s mogen op donderdag 11 juli en vrijdag 12 juli genieten van de musical.
Sing-out:
We zijn het jaar zingend begonnen. Zingend willen we dit jaar ook eindigen. Op donderdagmiddag 18 juli zingen
we om 14.45 uur een aantal liederen om het schooljaar af te sluiten. U bent hierbij ook van harte welkom!
Enquête behoefte peiling BSO:
Er zijn veel reacties gekomen op de behoefte peiling voor BSO. We houden u op de hoogte over de
ontwikkelingen.
De vreedzame school:
Het team komt in de zomervakantie bij elkaar voor de eerste training van ‘De Vreedzame school’. De
leerkrachten gaan met elkaar aan de slag om het programma te ontdekken.
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.
Wat leren de kinderen bij de vreedzame school?
De volgende sociaal-emotionele vaardigheden komen in het programma-aanbod bij de Vreedzame school:
• Inzicht in het effect van je eigen gedrag op anderen.
• Inlevingsvermogen: jezelf kunnen en willen verplaatsen in anderen.
• Rekening houden met anderen; de ander serieus nemen.
• Herkennen van gevoelens.
• Omgaan met gevoelens.
• Controle over jezelf; een rem op hinderlijk impulsief gedrag.
• Conflicten oplossen door win-win situaties.
• Meedenken hoe sommige dingen in de klas geregeld worden.
• Zelfvertrouwen/ positief zelfbeeld versterken.

Wisselmoment:
Dinsdag 9 juli van 10.45 uur tot 11.45 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.
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
zorgen voor elkaar’ centraal.
Gespreksavond:
Aan het einde van het schooljaar krijgen de kinderen hun tweede rapport mee. Op maandag 1 juli is er een
gespreksavond. De inschrijving is al gesloten.
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!
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Kinderen die lezen hebben een betere taalontwikkeling en een grotere algemene kennis.
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.
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 juni/juli:
Datum
Donderdag 27 juni
Maandag 1 juli
Dinsdag 9 juli
Woensdag 10 juli
Donderdag 11 juli
Maandag 15 juli
Dinsdag 16 juli
Donderdag 18 juli
Donderdag 18 juli
Maandag 2 september

Activiteit
Nieuwsbrief juli 2019
gespreksavond
Doorschuiven groepen
Schoolfeest
Schoonmaakavond
Afscheidsavond groep 8
Schoolreis groep 1-3
Sing-out op het plein
Start zomervakantie
Sing-in opening schooljaar

Met vriendelijke groet,
Namens het team van de ‘Prinses Beatrixschool’
Janita Goedhart-Theunisse
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tijd

10.45 uur

14.45 uur
15.00 uur
8.30 uur

