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ACTIE VOOR STRAATKINDEREN IN ETHIOPIË
Op woensdag 31 jan. krijgen de kinderen in alle groepen voorlichting over hulp aan straatkinderen in Ethiopië. In dat land is Retrak, de organisatie waar Woord en Daad mee samen
werkt. Mensen van de organisatie gaan op bezoek bij de hangplekken en kinderen worden
uitgenodigd om mee te doen in het straatkinderenprogramma. Dan kunnen zij naar een opvangcentrum, krijgen iedere avond een warme maaltijd en een slaapplek. Overdag volgen
zij onder andere taallessen zodat ze later misschien wel weer naar een gewone school kunnen om een opleiding te krijgen. Er wordt twee jaar met de kinderen gewerkt, waarbij altijd
geprobeerd wordt om hen daarna weer terug bij hun familie te laten wonen. Daarnaast
wordt geprobeerd om er vooraf voor te zorgen dat kinderen niet de keuze maken om op straat te gaan wonen.
Ook wordt er veel samen gewerkt met de overheid, zodat ook zij dit probleem kunnen helpen aanpakken.
Op de 5 GAVE-scholen gaan we na de presentatie in de groepen hiervoor aan de slag met
munt- en kluskaarten. Kinderen mogen met de muntkaarten bij familie of buren vragen of
zij geld willen geven. Of ze steken de handen uit de mouwen met allerlei klusjes uitvoeren.
Op deze manier halen we geld op, zodat straatkinderen weer kunnen gaan geloven in een
hoopvolle toekomst in eigen land!

TEAMWETENSWAARDIGHEDEN
Meester de Boer is begonnen om het lesgeven
langzaam op te bouwen. Hij is gestart in de groepen 6, 7 en 8. We hopen dat hij dit steeds verder
kan opbouwen.
Juf Hanneke Kleijer hoopt 23 feb. te gaan trouwen met Maurits Scholten. We wensen hen, met
de leerlingen van de groepen 7 en 8 die uitgenodigd zijn om bij de trouwerij aanwezig te zijn, een
gezegende dag toe
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KINDGESPREKKEN
Deze maand zijn we officieel gestart met kindgesprekken. Er zijn tussendoor natuurlijk
altijd al gesprekken met kinderen. geweest. Nu willen we ook echt de tijd nemen om
individueel met een kind te praten. In de groepen 1 t.m. 3 houden we de gesprekjes met
de kinderen in de huishoek in een natuurlijke setting. Dat noemen we dan de ‘theehoek’
waar de kinderen om de beurt op bezoek mogen bij de juf.
In de andere groepen plannen we 10 minuten per leerling in want het is belangrijk dat
wij met kinderen echt tot een gesprek komen. Wat wil je leren? Hoe wil je dat leren?
Hoe kan ik als leerkracht jou daarbij helpen, wat kun je zelf
doen, waar ben je trots op, etc.?
Om antwoord te krijgen op deze vragen is het van belang dat we even zonder dat
anderen kinderen er omheen lopen tijd vrijmaken voor de kinderen.
In januari en februari zal de leerkracht een aantal momenten vrij geroosterd zijn om
gesprekken met de kinderen te voeren. We proberen dit met de collega’s onderling
op te lossen, maar het kan zo zijn dat er een keer een “vreemde” leerkracht voor de
klas staat.

12 en 15 FEBRUARI: CONTACTAVONDEN
Op 12 of 15 februari verwachten we alle ouders van de groepen 1 t.m. 7 op school
om te praten over de vorderingen van hun kinderen op school. Zoals gebruikelijk
wordt eerst een briefje meegegeven om de voorkeursdag te vermelden en daarna
de tijd waarop u wordt verwacht. Laat deze mogelijkheid niet voorbij gaan. We spreken graag alle ouders!!

VERANDERING DIRECTIE

NIEUWE WEBSITE

Directeur Aalt v.d. Mheen heeft bij het
bestuur en het team aangegeven per 1
aug. 2018 na 41 jaar in het onderwijs te
hebben gewerkt, als directeur te willen
gaan stoppen.

Goede communicatie vinden we belangrijk. De nieuwe website is er een onderdeel van. Kijk daar, maar
ook op andere plaatsen.

Momenteel wordt een sollicitatieprocedure voorbereid om te zien welke mogelijkheden er binnen de GAVEscholen zijn. We
zijn benieuwd wie
onze nieuwe locatieleider gaat
worden. Als er
meer bekend is
over de opvolging, hoort u dit.

Volgende nieuwsbrief verschijnt D.V.
Vr. 23 februari 2018
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Website: https://beatrixschool.gavescholen.nl
Facebook: https://nlnl.facebook.com/PrinsesBeatrixschoolVeenendaal/
Ouderportaal: https://parnassys.ouderportaal.nl/portal/login
Elke ouder kan bij de gegevens die wij in de administratie
hebben staan, maar kan ook o.a. toetsresultaten en repetitiecijfers zien. Bent u de inlogcode kwijt, stuur dan een mailtje naar beatrixschool@gavescholen.nl

UITSPRAAK VAN DE MAAND
Jongen: “Dit heet een bankstel omdat je er met meer dan 2 op kan
zitten. Dan heb je een stel.”
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