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Groep 1/2 B op bezoek in de supermarkt

4 februari

Vandaag brengt groep 1/2 A een bezoek aan de supermarkt.

4 februari

Groepen 3 en 4 bezoeken de voorstelling: Eendje in de Kom. Ze gaan er met de tram heen. Wilt
u uw kind een OV kaart meegeven met voldoende saldo erop? Ze zijn rond 14.15 u. terug op
school. Als uw kind vandaag naar de naschoolse opvang gaat wilt u dat dan zelf doorgeven aan
de BSO?

4 februari

Ouders van de leerlingen in de groepen 2 t/m 8 ontvangen rond 15.00 u. een parro app met de
uitnodiging om een gesprek met de leerkracht van uw kind(eren) te plannen. Elke leerkracht
geeft daarin de tijden aan dat hij/zij beschikbaar is. U krijgt hiervoor dus geen aparte
spreekavond brief meer.

4 februari

Schoonmaakavond van 19.00 u. – 21.00 u. Fijn dat een aantal ouders zich hiervoor via de mail
heeft opgegeven, maar u bent natuurlijk ook welkom als u zich niet heeft opgegeven. We
pakken vanavond met elkaar een aantal schoonmaakklussen op school aan.

5 februari

Vandaag brengt groep 1/2 C een bezoek aan de supermarkt.

11 februari

Rapport groep 2 t/m 8 gaat mee naar huis. Parnassys is weer open voor ouders, zodat u de
rapporten kunt inzien, gespreksverslagen en toetsen.

11 februari

Vandaag brengt groep 3 een bezoek aan de supermarkt.

12 februari

Vandaag brengt groep 4 een bezoek aan de supermarkt.

12 februari

Medewerkers van de Kom komen vandaag in groep 5 uitleg geven over orkest en instrumenten.

13 februari

Julia van Weelden (buurtsportcoach) is vanochtend op school aanwezig. U kunt bij haar terecht
voor informatie over bewegen en gezondheid.

14 + 18 febr.

Spreekmiddagen/avonden groep 2 t/m 8

14 februari

Eneco geeft vandaag gastlessen aan de groepen 5,6,7,8 in het kader van het Leskracht thema:
“duurzaam leven”.

15 februari

Groep 4 verzorgt vanmiddag een optreden op het podium. Ouders en andere belangstellenden
zijn van harte welkom om 13.30 u. in de gemeenschappelijke ruimte van de school.

15 februari

Groep 1/2 B brengt in het kader van het thema “Duurzaam leven” een bezoek aan de
kringloopwinkel.

19 februari

Groep 1/2 A + 1/2 C brengen vandaag in het kader van het thema “Duurzaam leven” een
bezoek aan de kringloopwinkel

22 februari

Studiedag voor de leerkrachten. Vandaag zijn alle kinderen vrij.

23 febr. t/m 3 maart

Voorjaarsvakantie

Van de MR
Op 15 januari heeft de MR vergaderd. Wij geven u graag een terugkoppeling van de belangrijkste punten.
- De afgelopen ouderavond is op beide locaties als een fijne en erg waardevolle avond ervaren. Er
wordt door de directie nagedacht over de mogelijkheden om vaker zo’n avond te houden.
- Er is gesproken over het rapport. De MR is tot de conclusie gekomen dat er onduidelijkheden zijn
ontstaan. Mede doordat er laat gecommuniceerd is naar ouders en er op dit moment geen resultaten in
Parnassys te zien zijn. Er wordt gewerkt aan een vernieuwd rapport om de ontwikkelingen van de
kinderen (beter en overzichtelijker) te rapporteren. De MR heeft de directie verzocht om de ouders op de
hoogte te houden van het proces.
- De directie doelstellingen vanuit het jaarplan zijn besproken.
- De begroting 2019 van de Beatrixschool is door de MR ontvangen. De directie heeft de begroting
toegelicht. De MR heeft nog enkele aanvullende vragen gesteld. Beantwoording volgt in de volgende
vergadering.
- De MR-doelstellingen zijn besproken en beide OR-begrotingen zijn definitief goedgekeurd.
- De Parro-app functioneerde voor de kerstvakantie als pilot. De app is als fijn ervaren door zowel
leerkrachten als ouders. We blijven de app definitief gebruiken.
- Indicatie formatie volgend jaar: we groeien op het moment nog steeds op beide locaties.
Mocht u naar aanleiding van deze terugkoppeling vragen hebben, dan kunt u uw vraag stellen
via mrbeatrix@fluenta.nl of één van de MR- leden op uw locatie aanspreken. Dit geldt natuurlijk ook altijd voor
andere onderwerpen die u wilt delen met de MR.

Kinderen
van groep 3
maken van
wilgentenen
een
prachtige
vogelvoeder
houder!
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Duurzaamheid en geloof: God in de supermarkt
De kinderen zijn op school bezig duurzaamheid. Maar in hoeverre doen wij zelf, ouders en verzorgers, in ons
dagelijks leven iets met duurzaamheid? Bij het boodschappen doen bijvoorbeeld, is dat nog niet zo eenvoudig: Je
staat in de supermarkt en je vraagt je af: de biologische boontjes uit Egypte of de “gewone” boontjes uit
Nederland? Een hamburger of een sojaburger? Of toch vis? Wat betekent dat keurmerk? Wordt het de dure of de
goedkope chocola?
De Protestantse Gemeente Nieuwegein-Noord (Een ‘Groene Kerk’) nodigt je uit voor een kerkdienst en/of een
workshop over deze vragen.
We hebben daarvoor een gastspreker uitgenodigd: Alfred Slomp, van www.godindesupermarkt.nl. Een bewogen
spreker, geraakt door onrecht en pijn van medemens, natuur en dier. Op een lekker praktische, interactieve
manier helpt hij je - zonder voor te schrijven ‘hoe het moet’ - je keuzes te verkennen, te ontdekken wat je echt
belangrijk vindt (vanuit je geloof of levensovertuiging) en hoe je dat praktisch kunt inzetten, op een manier die bij
jou en jouw mogelijkheden past.
De bijzondere kerkdienst is op zondagmorgen en de workshop op de woensdagavond daarna. Ze sluiten
inhoudelijk op elkaar aan, maar ze zijn ook goed apart te bezoeken. We weten nu al dat er veel mensen, ook van
buiten de kerk, belangstelling hebben getoond. Dus ook als je nooit eerder in de Dorpskerk of ‘t Geinlicht kwam:
iedereen is van harte uitgenodigd!
Wat, wanneer, waar:
-Bijzondere Kerkdienst ‘God in de supermarkt’:
• Zondag 17 februari, 10.00 uur
• De Dorpskerk van Jutfaas, Nedereindseweg 1
• Voorgangers: ds. Hester de Rivecourt en Alfred Slomp
• Iedereen van harte welkom!
-Workshop ‘God in de supermarkt’
• Woensdag 20 februari, 19.30 - 21.45 uur, de koffie en thee staat klaar
• ’t Geinlicht (naast de Dorpskerk van Jutfaas), Nedereindseweg 1
• Workshopleider: Alfred Slomp (www.godindesupermarkt.nl of Facebook:SuperWaar)
• Kosten: gratis
• Aanmelden workshop graag voor 13 februari bij Jetty Haalboom: j.j.haalboom@planet.nl; 06-24768380.

Groepen 5 en 6 geven een
presentatie aan hun ouders
over het Leskracht thema:
“vieringen”.
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