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MAANDINFO loc. Wijkersloot

Augustus/September 2018

We zijn er klaar voor en hopen de kinderen en u volgende week allemaal weer in goede gezondheid te
mogen begroeten!
27 augustus

We gaan weer naar school! Fijn dat jullie er weer zijn!!

27 augustus

Hoofdluiscontrole. Alle leerlingen worden vandaag op hoofdluis gecontroleerd. Wilt u geen
gel in het haar van uw kind doen en het haar van te voren wassen? Als er hoofdluis wordt
ontdekt bij uw kind dan wordt u daarover direct geïnformeerd zodat u uw kind kunt
behandelen/controleren.

17 september

De schoolfotograaf komt vandaag op school om alle groepen en kinderen op de foto te zetten.
Alle kinderen gaan individueel, met hun groep en samen met hun broertjes en zusjes op de foto.
Wilt u uw kind(eren) met broertjes en zusjes die niet bij ons op school zitten op de foto laten
gaan, dan kunt u zich met uw kinderen om 8.30 u. in het speellokaal verzamelen. U bent
overigens niet verplicht om (alle) foto´s af te nemen.

19 september

Groep 5/6 gaat 19 sept. van 8.30 tot 11.30 naar de boerderij van de fam van Rossum in

Vianen. Ze gaan met de auto. Wie wil hen rijden en begeleiden? Graag opgeven bij de
leerkrachten van de groep.
19,20,21 sept.

Groepen 7 en 8 gaan op schoolkamp.

24 september

Ouderavond om 20.00 u. Voor de pauze kunt u kennismaken met het team en zullen de MR en
de ouderraad zich voorstellen. Na de pauze wordt u geïnformeerd door de leerkracht(en) van
uw kind over wat er dit jaar in de groep staat te gebeuren.

27 september

Vandaag ontvangt u de maandinfo van oktober

28 september

Vandaag is er een studiedag voor de leerkrachten. Alle leerlingen zijn vrij!

Informatieformulier en toestemmingsformulier
Zoals u van ons gewend bent, ontvangt u ook dit jaar weer een formulier om te kijken of alle aan ons bekende
gegevens nog steeds kloppen. Het formulier is wat uitgebreider dan vorige jaren. Dit heeft te maken met de
veranderende privacywetgeving die per 1 mei 2018 van kracht is en geldt binnen geheel Europa. Op de website
van stichting Fluenta kunt u meer lezen over privacy en de nieuwe wetgeving. (www.fluenta.nl )
We willen u vragen bij het wettelijk gezag aan te geven wie dat heeft binnen de gezinssamenstelling.
In geval van beide ouders, dienen beide ouders dit ook te ondertekenen.
U krijgt het formulier 3 september thuis via uw kind. Wilt u het zo snel mogelijk ingevuld teruggeven aan de
leerkracht van uw kind(eren)?
Schoolkamp groep 7/8

De groepen 7 en 8 gaan op 19, 20 en 21 september op kamp.
De kosten hiervoor bedragen €60,- Als u dit bedrag nog niet heeft overgemaakt wilt u dat dan zo spoedig mogelijk
doen op NL 41RABO0328329088 tnv Fluenta 12 FF kleine kas.
Juffen naar Ghana met Edukans.
Onderwijs is de kans van je leven. Dat geldt in Nederland
en zeker ook in ontwikkelingslanden. Daarom vertrekken
juf Desiree en juf Hanneke binnenkort naar Ghana.
Zij werken daar, samen met Nederlandse en Ghanese
collega’s aan verbetering van het onderwijs.
Zoals u wellicht nog weet zijn juf Marije en juf Maartje in
oktober vorig jaar gestart met het programma World
Teacher van Edukans.
Ze hebben in Ghana lessen bekeken en zelf lessen
gegeven, hun kennis en vaardigheden gedeeld en
ervaringen opgedaan in de onderwijssituatie daar.
Door terug te komen en voor een follow-up te zorgen op
de scholen in Ghana beklijft de kennis en zorgt de inzet
van Edukans world teachers voor een duurzame
verandering.
Van 13 t/m 28 oktober dit jaar gaan Desiree en Hanneke als world teacher naar dezelfde school!
Ook nu weer willen de kinderen en ouders van de Beatrixschool hierbij betrekken.
Dit zullen wij op verschillende manieren binnen de klassen vorm geven. Als afsluiting zal er op beide locaties een
kunstmarkt worden gehouden, waarbij wij hopen op uw steun voor het benodigde sponsorgeld. Hiervoor ontvangt
u nog een uitnodiging, maar de datum kunt u alvast noteren. Voor locatie Zuilenstein is dit op donderdag 27
september en op locatie Wijkersloot op woensdag 3 oktober van half 2 tot half 3. Wij hopen u daar te ontmoeten.
https://hanneke-desiree-ghana.inactievooredukans.nl/
Desiree en Hanneke

Kleutergym
In september, oktober, november en december zal gymnastiekvereniging Moveo 1 maal per week
gymlessen voor onze
kleuters gaan verzorgen. Aan het eind van
deze lessenserie
ontvangen alle kleuters een beweegdiploma.
Tijdens de laatste les,
waarbij u als ouder ook aanwezig mag zijn,
worden deze aan de
kleuters uitgereikt. Binnenkort ontvangt u een
folder met meer
informatie over deze zogenaamde
“nijntjelessen”.

Bibliotheek
Doordat het taalatelier naar een grotere locatie is verhuisd hebben we in de lokalen boven ruimte gekregen
om een bibliotheek in te richten. We zoeken nu ouders die op vrijdag van 8.30 tot 10.00 de bieb willen
bemensen. Het idee is dat de leerlingen (uit de groepen 3-8) bij deze ouders de boeken inleveren en een
nieuw boek “lenen”. De kinderen kiezen zelf een boek en de ouders registreren dit in een mapje dat het kind
vanuit de klas meeneemt. Op deze manier blijft de bieb netjes en krijgt het lenen van boeken wat meer
gewicht. Wilt u meewerken als Bieb-ouder wilt u zich dan opgeven bij Marije?
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Beweegintake op de Beatrix– Even voorstellen
Mijn naam is Julia en ik werk als buurtsportcoach bij SportID Nieuwegein met als doel
iedereen in Nieuwegein structureel in beweging te brengen.
U kent ons misschien van het schoolvoetbaltoernooi en de vakantiegames.
Vanaf dit nieuwe schooljaar ben ik iedere eerste woensdag van de maand ’s
ochtends tijdens de koffieochtend (start op woensdagochtend 5 september) aanwezig
op de Beatrix voor een beweegintake.
Dat betekent dat u met alle vragen over sport en bewegen even langs kan komen.
Bijvoorbeeld wanneer kinderen na het behalen van hun zwemdiploma een leuke sport
zoeken, wanneer u zelf eigenlijk ook wel weer wilt gaan bewegen, wanneer wat hulp
rond het bewegen fijn zou zijn of wanneer u een leuk idee heeft.
Ik hoop u te zien!
Groetjes Julia van Weelden
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