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5 april

Theorie verkeersexamen groep 7

6 april

Project Verteltassen (1) om 8.30u. in de gemeenschappelijke ruimte van de school.
(meer info zie verderop in deze maandinfo)

6 april

Groep 4/5 verzorgt vandaag een podiumoptreden. Belangstellenden zijn van harte
welkom om 13.30 in de gemeenschappelijke ruimte van de school.

10 april

Vandaag doen we als school mee aan de landelijke buitenlesdag. Aan alle groepen
wordt vandaag minimaal een les buiten gegeven.

12 april

Vanavond wordt er een ouderavond georganiseerd over “mediawijsheid”. Hoe gaan we
op een goede manier om met sociale media? De avond begint om 20.00 u. en wordt
gehouden op locatie Wijkersloot.(Bendienlaan 27)

13 april

Project Verteltassen(2) om 8.30 u. in de gemeenschapsruimte van de school.

17 april

Praktisch verkeersexamen groep 7.

17,18,19 april

Cito eindtoets groep 8

19 april

De maandinfo van mei wordt verstuurd.

20 april

Koningsspelen. Vandaag doen we met alle kinderen mee met de
Koningsspelen. Groepen 1,2 en 3 zijn om 12.00 vrij. Groep 4 t/m 8
krijgen om 12.00u. een lunch aangeboden door de organisatie van
de koningsspelen. Zij volgen ’s middags een aantal sportclinics.

23 april t/m 6 mei

Tulpvakantie

Verkeersexamen groep 7
Op 17 april fietsen de kinderen uit groep 7 hun praktisch verkeersexamen.
Op de route zijn diverse punten waarop beoordeeld moet worden of de kinderen zich aan de regels houden. In
totaal zijn er 16 punten op de route waar twee tot drie mensen moeten staan om de kinderen te beoordelen. Mijn
vraag is of u hierbij zou willen helpen.
Daar wij met basisschool de Toonladder en de Vroonestein tegelijk examen doen, zullen ook (groot)ouders van
deze scholen meehelpen, maar hoe meer vrijwilligers hoe makkelijker e.e.a. is.
Kunt u zelf, of grootouders, oom of tante ons hierbij assisteren ? Het kost qua tijd een ochtend. Van de instructie
vooraf tot aan de laatste scholier van de drie scholen voorbij gekomen is.
U kunt zich hiervoor bij mij opgeven via :

de mail : raarts@exc.nl

de telefoon of app : 06 27485896
Uiteraard kunt u het ook kenbaar maken bij de leerkracht van uw kind. Zij zullen dan weer contact opnemen met
mij.
Avondvierdaagse 14 t/m 17 mei
De avondvierdaagse komt er weer aan. De kinderen hebben ondertussen de inschrijfformulieren mee naar huis
gekregen. Wij gaan ervan uit dat het ook dit jaar weer gezellige avonden gaan worden!
Voor de 5 km is er begeleiding nodig. Het zou fijn en gezellig zijn, als jullie met je kind(eren) meelopen. Wij gaan
ervanuit dat er 1 begeleider meeloopt per gezin. Graag ook de naam van de begeleider(s) op het
inschrijfformulier. En natuurlijk geldt dat iedereen zelf verantwoordelijk blijft voor zijn/haar eigen kind(eren).
Voor de ouders / begeleiders is het ook verstandig om zich in te schrijven. U bent dan namelijk verzekerd door de
organisatie van de avondvierdaagse. Mocht er onverhoopt iets voorvallen (waar wij natuurlijk niet van uitgaan)
dan is dit gedekt. Mocht u meelopen zonder zich in te schrijven, dan loopt u mee op eigen risico en
verantwoordelijkheid.
Tevens willen wij alvast meegeven dat het vanaf volgend jaar verplicht is dat kinderen vanaf 9 jaar aan de 10 km
deel nemen. Misschien een idee om daar dit jaar alvast mee te beginnen?
Met vriendelijke groet, de organisatie van de avondvierdaagse.

Het Foute Feest
Op 16 maart organiseerde Beatrix Family Fun
voor de eerste keer het Foute Feest. Wat was
het een succes. Veel kinderen en hun ouders
kwamen verkleed. De ouders van Beatrix Family
Fun zorgde voor een drankje en lekkere chips.
Kinderen en hun ouders dansten op foute muziek.
Bij Roos Marijn, de dochter van juf Marijke, konden
verzoeknummertjes ingediend worden. Naast wat
'rare' dansjes, genoten de kinderen van een
paardenrace, waarbij commando 'waterbak' een
ieder op de lachspieren werkte. Hoogtepunt van de
avond was toch wel de 'woonboot'. Ouders,
kinderen en leerkrachten roeiden enorm hard mee.
Ouders van Beatrix Family Fun, bedankt voor de
organisatie van dit goede 'foute' feest!
Van de MR
Op 22 maart is de MR weer bij elkaar geweest voor een vergadering. In deze bijeenkomst zijn onder andere de
volgende zaken besproken:

De directie is gestart met een oriëntatie met betrekking tot de groepsverdeling. De MR wordt
meegenomen in de plannen en ontwikkelingen. Uiteindelijk zal de MR moeten instemmen met de
groepsverdeling.

Vanuit de directie en het team wordt de MR bijgepraat met betrekking tot de ontwikkelingen rond het
lokaal van de toekomst, personeelszaken en de stand van zaken ten aanzien van de gestelde doelen
voor schooljaar 2017-2018.

Er is een bijeenkomst geweest met beide ouderraden en de MR van de Beatrixschool. Dit was een
waardevolle avond die zeker vervolg zal krijgen.

Het financieel verslag van locatie Zuilenstein is behandeld.

Binnen het team wordt er nu gesproken over de inzet van de gelden met betrekking tot
werkdrukverlaging. De MR wordt hierover geïnformeerd daar de personeelsgeleding van de MR
uiteindelijk moet instemmen met de besteding van deze gelden.

Er is een inventarisatie gedaan aangaande de bezetting van de MR het komende schooljaar.

Binnenkort kunt u vanuit de MR de uitnodiging verwachten voor de ouderavond over mediawijsheid op
12 april.

Met betrekking tot de gespreksarrangementen en het werk van Uniek binnen de school zal nog gekeken
worden naar de informatievoorziening richting ouders.
Wij hopen u voldoende geïnformeerd te hebben. Voor vragen kunt u natuurlijk altijd een van de MR leden
aanspreken.

Verteltassen
Op 21 maart kwam Efrat de Groot op school om een aantal enthousiaste
ouders te vertellen over het project Verteltassen. Ouders raakten
geïnspireerd en zaten al vol ideeën. Met het project verteltassen willen we
kinderen en ouders stimuleren om thuis samen een boek rond een thema te lezen, samen
spelletjes te doen rond dat thema en samen te knutselen over het thema. Kinderen kunnen een
verteltas lenen en leveren deze weer in op school. Een eerste start met het maken van de eerste
'uitleen' verteltas wordt gemaakt op vrijdag 6 april om 8.30 uur.
Mocht u zin hebben om een bijdrage te leveren, dan bent u van harte welkom. We hebben ouders
met verschillende kwaliteiten nodig. Kunt u breien of kopiëren, wilt u papier uitknippen of juist
naaien? We hebben veel hulp nodig om ons verteltassen project te laten slagen. We zijn ervan
overtuigd dat dit project met ieders hulp een groot succes kan worden. Wilt u meedenken in de
verteltasapp groep? Dit kunt u aangeven bij de moeder van Damian uit groep 1 (Marianne
Drachter). We zien u graag op vrijdag 6 april en/of vrijdag 13 april!
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