BEATRIX
INFOBRIEF
PRINSES BEATRIXSCHOOL - VEENENDAAL

Jaargang

Telefoon : 0318 -522807

website: www.beatrixschool.gavescholen.nl

VR. 20 APRIL: ONTBIJT EN
KONINGSSPELEN
Dit jaar zijn na het ontbijt op school de koningsspelen voor alle basisschoolkinderen in
Veenendaal. Alle kinderen van de groepen 5
t/m 8 gaan naar het Sportpark Panhuis en de
kinderen van de groepen 1 t/m 4 hebben de
koningsspelen op school.

ACTIVITEITENKALENDER

TEAMWETENSWAARDIGHEDEN
Inmiddels is al per mail meegedeeld dat vanaf
de zomervakantie Janita Goedhart de nieuwe
locatieleider van de Prinses Beatrixschool
wordt. Zij werkt al jaren in de directie van de
Patrimoniumschool. De dagelijkse leiding van
de school komt in haar handen. Op de achtergrond is Bas van Ramshorst de directeur omdat hij al jaren ervaring heeft als directeur op
de Bron en de Engelenburgschool. We zijn blij
dat al zo snel een nieuwe directie is benoemd.
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Ontbijt en koningsspelen
Koningsdag, kinderen vrij
Meivakantie
Beatrixfeest voor
kinderen en ouders
Praktijk verkeer les 5
Pinkstervakantie
Vrij groepen 1 – 4
Kamp groep 8
Schoolkorfbaltoernooi
Avondvierdaagse
Groepen 1 – 4 vrij
Schoolreis 1 - 7
Afscheid Aart v.d. Weerd
Contactavond
10.45 uur. Groepen
doorschuiven

MAANDTEKST MEI:
“En zij werden allen vervuld met de Heilige
Geest”
Handelingen 2: 4a
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23 EN 24 MEI: SCHOOLKORFBAL
Op woensdagmiddag 23 mei om 17.00 uur start het schoolkorfbaltoernooi voor de groepen 5 en 6. Er wordt gespeeld in 4tallen. Op donderdagavond 24 mei is er vanaf 18.00 uur het toernooi voor groepen 7 met 4-tallern. Alle wedstrijden zijn op het
sportcomplex de Groene Velden aan de Wageningselaan. Supporters zijn natuurlijk welkom.

DO. 17 MEI BEATRIXFEEST VOOR OUDERS EN KINDEREN
Voor alle kinderen en ouders wordt het deze avond een verrassingsavond. Al jaren is
het een goede traditie om een gezellige avond voor ouders en kinderen te houden. De
voorbereidingen zijn in volle gang en binnenkort komt er meer informatie. Ook kan er
worden kennis gemaakt met de nieuwe locatieleider en directeur.

23—25 MEI: KAMP GROEP 8
Deze keer gaan de leerlingen van groep 8 heel echt op kamp: Ze
overnachten in tenten. Op de fiets gaan ze op woensdag naar camping de Heijgraaf in Woudenberg. De camping ligt dicht bij het Henschotermeer en bij mooi weer kunnen ze op het strand en in het water genoeg beleven. Met de groep gaan juf Schoeman, juf Van
Nieuw-Amerongen, juf v.d. Bunt en de stagemeesters Remco en
Gerben mee. Woensdag vertrekken ze rond 10.00 uur en op vrijdag
hopen ze rond 15.30 uur weer terug te zijn.

NIEUWE INRICHTING SCHOOLPLEIN
Er is een plan gemaakt voor een groot plein met diverse spelmogelijkheden
tussen de Pr. Beatrixschool en Alex. Dit is versneld door de stormschade waardoor het dak van de fietsenstalling bij Alex niet meer bruikbaar is. In de voorjaarsvakantie is de fietsenstalling al afgebroken. In de paasvakantie is de klimtoren geplaatst en nu wordt voor en in de meivakantie verder gewerkt om een
aantrekkelijk plein te krijgen met speelvelden, klimtoestellen, een natuurspeeltuin en een renbaan waar de kinderen van beide scholen veel plezier aan beleven. De levering van een nieuw klimtoestel duurt helaas nog enkele weken.

OPBRENGST COLLECTE PAASVIERING
De collecte tijdens de paasviering
voor kinderen in Ethiopië heeft €
120,— opgebracht. Iedereen hartelijk dank!

Volgende nieuwsbrief verschijnt D.V.
Vr. 18 mei 2018
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GROEPSVERDELING 2018-2019
Voor na de zomervakantie weten we al dat we met de groepen
1, 2/3, 4/5, 6/7 en 8 gaan werken. De verdeling van de leerkrachten is nog niet bekend en komt in juni.

UITSPRAAK VAN DE MAAND
Een leerling zegt: “Voor het eten moet je je handen wassen, anders
krijg je de vlekken er niet uit”.
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