Nieuwsbrief mei 2019

Beste ouder(s)/verzorger(s),
De kernwaarde ‘VIEREN’ is de afgelopen maand weer
zichtbaar geweest binnen de school. We mochten
overwinningen vieren van het schoolvoetbalteam, de
Koningsspelen en de afgelopen week het Paasfeest. Mooie
momenten waar we dankbaar voor mogen zijn. Komende
zondag mogen we stilstaan bij de overwinning van de Here
Jezus. Het lied ‘U zij de glorie’ klonk al in de groepen tijdens
de vieringen. Prachtig! Ik wens u Gezegende Paasdagen toe.
De kinderen mogen twee weken gaan genieten van vakantie.
In de vakantie wordt ook stil gestaan bij Koningsdag,
Dodenherdenking en de bevrijding van Nederland.
Maandag 6 mei hopen we elkaar weer te ontmoeten op school voor de laatste periode van het schooljaar. Ook
dan staan er weer mooie activiteiten op het programma. In deze nieuwbrief kunt u erover lezen.
De vorige nieuwsbrief heeft u ook op papier ontvangen. We hebben nog niet van alle ouders een reactie.
Graag horen we nog van u of u de nieuwbrief alleen per mail ontvangt of ook op papier.
Welkom:
In groep 1 zijn Asmae en Maher nieuw erbij gekomen. We hopen dat ze het naar hun zin krijgen en wensen ze
veel plezier bij ons op school!
Maandtekst:
De tekst van deze maand lezen we in Psalm 47:6. De tekst is gericht op de Hemelvaart van de Here Jezus.
God vaart op onder gejuich, de Heere vaart op onder bazuingeschal.
Open inloop groep 1 t/m 8:
Binnen het team en MR is nagedacht over het stimuleren van de ontmoeting met elkaar. Dit sluit ook aan bij de
kernwaarde ‘OPENHEID’. Na de meivakantie starten we met een proef. Alle leerlingen van groep 1 tot en met 8
mogen dagelijks om 8.25 uur en om 13.10 uur door één of beide ouder(s) en/of verzorger(s) naar de groep
worden gebracht. U kunt de verschillende ingangen gebruiken. In de groep mogen de kinderen werken aan hun
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tafel of een boekje lezen in de kring. Ze kunnen dan vertellen over iets wat ze geleerd/gemaakt hebben of waar
ze mee bezig zijn. Om 8.35 uur of 13.20 uur vragen wij of u de groep weer wilt verlaten zodat er geen
onderwijstijd verloren gaat. De leerkracht is op deze momenten in de groep aanwezig. Korte vragen of
mededelingen kunnen op dat moment gesteld of gedaan worden. Als er echt iets is, vragen we u om een
afspraak na schooltijd te maken. We hopen dat u gebruik maakt van deze mogelijkheid. Voor de zomervakantie
zullen we deze proef evalueren en kijken hoe we verder gaan.
Schooljaar 2019-2020:
Binnen de school zijn we druk bezig met de voorbereidingen voor het volgende schooljaar. Op dit moment is
nog niet alles rond. We kunnen u al wel melden dat we volgend schooljaar werken met de volgende groepen:
groep 1-2, groep 3-4, groep 5-6 en groep 7-8. Dit betekent dat de huidige groepen bij elkaar kunnen blijven. Dit
is erg fijn voor de kinderen. Als bekend is welke leerkrachten geplaatst zijn bij de groepen, hoort u dit van ons.
We hebben momenteel wel een vacature voor het volgende schooljaar. De komende week staan er
sollicitatiegesprekken gepland. We gaan helaas afscheid nemen van juf Carien-Louise. Zij verhuist met haar
gezin naar IJsselmuiden. Juf Willianne zal ook elders een baan zoeken. Zij verhuist naar Gorinchem in verband
met haar aanstaande huwelijk. We wensen de juffen alvast veel succes en gaan ze zeker missen.
Vakantierooster 2019-2020:
Herfstvakantie
21-10-2019 - 25-10-2019
Kerstvakantie
23-12-2019 - 03-01-2020
Voorjaarsvakantie
24-02-2020 - 28-02-2020
Paasvakantie
10-04-2020 - 13-04-2020
Meivakantie
27-04-2020 - 08-05-2020
Hemelvaartvakantie
21-05-2020 - 22-05-2020
Pinkstervakantie
01-06-2020
Onderbouw
15-06-2020 - 19-06-2020
Zomervakantie
20-07-2020 - 28-08-2020
Ouderwerkgroep:
De stuurgroep van de Ouderwerkgroep is bij elkaar geweest. Een eerste start is gemaakt. De ouders zijn druk
bezig om te helpen bij de voorbereidingen van het Beatrixfeest. Ook rond de viering van Pasen hebben ze
bijgedragen. Heel fijn dat er enthousiaste ouders zijn die helpen. De ouders die de Ouderwerkgroep aansturen
zijn: Josien Achterberg, Jessica Weber en Sandra le Poole. Zij kunnen u benaderen voor ouderhulp. Als u zich
heeft aangemeld voor de ouderwerkgroep zal dit vaak per mail of mondeling gaan. Ouders die zich niet hebben
aangemeld kunnen wel regelmatig benaderd worden voor bijvoorbeeld een bijdrage op een feest of viering.
We hopen dat u daar ook gehoor aan geeft.
Herdenkingsplechtigheid 4 mei:
Op zaterdag 4 mei is de Nationale Herdenking. In Veenendaal vindt deze plaats bij het ‘Monument der
gevallenen.’ Vanuit onze school zullen een aantal leerlingen deelnemen aan deze plechtigheid. Zij zullen
bloemen leggen bij het monument.
Beatrixfeest:
Op donderdagavond 9 mei is het feest op school. U bent samen met uw kind(eren) van harte welkom! Ook
opa’s/oma’s of andere familieleden of vrienden zijn welkom. De avond begint om 18.30 uur en eindigt om
20.00 uur. Er is een aparte brief toegevoegd met informatie rond het feest. Het belooft een echt evenement te
worden. De leerlingen van groep 1 tot en met 4 zijn op vrijdag 10 mei extra vrij.

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

Studiemiddag 13 mei:
Het team van de Prinses Beatrixschool zal op 13 mei een studiemiddag hebben rond ‘De Vreedzame school’. Na
de zomervakantie zullen we in alle groepen starten met dit programma. We zijn hier erg enthousiast over. In
Nederland werken inmiddels ruim 600 scholen met De Vreedzame School. Onderzoek laat zien dat het
succesvol is. Scholen constateren dat het aantal conflicten afneemt, de sfeer verbetert en dat ruzies beter
opgelost worden. We houden u op de hoogte rond de ontwikkelingen.
Logo 3000:
Woordenschat is erg belangrijk voor de taal en lees ontwikkeling. Binnen onze school is gekeken welk
aanbod goed aansluit bij de manier van lesgeven. Logo 3000 is een methode die binnen bestaande
thema’s kinderen extra veel woorden aanbiedt. De groepen 1 en 2 gaan hiermee aan de slag. Op
maandagmiddag 24 juni is er een studiemiddag voor de leerkrachten van groep 1 tot en met 3. Er zijn
nog voldoende uren om de kinderen deze middag vrij te geven. Noteert u dit vast in uw agenda?
Schoolshirts:
Heeft u de nieuwe schoolshirts al gezien? De kinderen van de groepen 5 t/m
8 hebben ze al aangehad met de Koningsspelen. We zijn heel dankbaar dat
we een sponsor hebben gevonden die wil bijdragen aan de kosten van de
shirts. Het bedrijf Petronics sponsort een deel van de kosten. Mocht u ze
nog niet gezien hebben, dan kunt u ze bewonderen tijden het Beatrixfeest.

Aanbod plusleerlingen:
Achter de schermen is de laatste periode gewerkt aan aanbod voor plusleerlingen. Naast de plusklas van de
stichting wordt er een groepje gevormd vanuit onze school samen met leerlingen van school Alex en school Max.
Deze groep gaat Triple X heten. De IB-ers selecteren in overleg met de leerkracht leerlingen die naar deze groep
kunnen. Op dinsdag 14 mei start de groep. Elke week is er een gezamenlijk moment van 10.00 uur tot 11.45 uur.
Daarnaast zal er werk zijn voor in de groep. Juf Femke zal met een leerkracht van school Alex en school Max het
aanbod verzorgen. We hopen dat het een goede samenwerking wordt voor de leerlingen van de scholen.

Inschrijven Avondvierdaagse:
Van 3 tot en met 6 juni kunnen de kinderen weer meelopen met de Avondvierdaagse. Op 6 mei krijgen de
leerlingen van groep 3 tot en met 8 een brief mee om zich in te schrijven. Dit jaar wordt er gestart vanaf het
evenemententerrein bij de kantine van ijsclub ‘De Greb’ aan de Groeneveldselaan.
Centrum Jeugd en gezin:
In de maand mei is er op 21 mei 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:
Helaas komt er deze week een einde aan de levering van EU-schoolfruit. Hier hoort bij dat we na de periode
een vaste fruitdag instellen. Dit wordt de woensdag. We danken Petra Leppers voor het verdelen!
Schoolkorfbal:

Vorige week heeft u een mail ontvangen van juf Marlies over het schoolkorfbaltoernooi.
Op woensdagmiddag 15 mei en op donderedag 16 mei zullen de leerlingen deelnemen aan
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het toernooi. Heel veel succes met de wedstrijden. We hopen op mooie wedstrijden met een goed
resultaat.
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.
Zending:
We sparen nog steeds voor Samuël en Baké Aimée. We ontvingen een brief met mooie tekening van Samuël.
Meneer Drost gaat eind mei namens de werkgroep van de Oude Kerk voor
Phoneo naar Roemenië. Hij gaat daar huisjes bouwen voor de gezinnen, die nu
nog in 'krotjes' wonen. Hij neemt ook onze oude schoolshirts mee: daar kunnen
de kinderen in gaan sporten!
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.
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.
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Agenda mei:
Datum
Vrijdag 19 april tot en met
vrijdag 3 mei
Zaterdag 4 mei

Activiteit
Meivakantie

tijd

20.00 uur

Brief avondvierdaagse
Donderdag 9 mei
Vrijdagmorgen 10 mei
Maandag 13 mei
Woensdag 15 mei

Herdenkingsplechtigheid bij het ‘Monument
der gevallenen’
Inschrijven tot en met 15 mei
Beatrixfeest
Groep 1-4 vrij
Extra studiemiddag
schoolkorfbaltoernooi

Donderdag 16 mei
Dinsdagmiddag 21 mei
Donderdag 23 mei
Maandagmiddag 24 juni

schoolkorfbaltoernooi
Inloopspreekuur CJG
Nieuwsbrief juni
Studiemiddag groep 1 t/m 3

18.30 -20.00 uur
11.45 school uit
Groep 2: 15.00 uur
Groep 4 t/m 6: 16.45 uur
Groep 7-8: 17.45 uur
13.00 uur-14.00 uur
Groep 1-3 ’s middags vrij

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

