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MAANDINFO loc. Zuilenstein

Oktober 2018

1 oktober

Start thema “Kinderboekenweek” en thema Leskracht “Vriendschap”

4 oktober

MR/OR avond voor leden van deze raden. Aanvang 19.30 u. loc Z

5 oktober

Een podiumoptreden wordt vandaag om 13.30 u. verzorgd in de gemeenschappelijke ruimte
van de school door groep 1/2 A (Margaritha en Laura)
Ouders en andere belangstellenden zijn van harte welkom op dit optreden bij te wonen.

8 oktober

Tekenaar op bezoek!
Alle kinderen van de groepen 1/2 mogen vandaag een knuffel meenemen naar school.

16 oktober

Maartje geeft vandaag les in groep 6. Folkert staat vandaag voor zijn “oude” groep op
Wijkersloot (W7/8)

18+19 okt.

Hanneke (leerkracht groep 3) geeft 2 weken les in Ghana. Mandy (leerkracht groep 7/8)
vervangt haar deze dagen in groep 3.

18 oktober

De maandinfo van november wordt verstuurd

19 oktober

Een podiumoptreden wordt vandaag om 13.30 u. verzorgd in de gemeenschappelijke ruimte
van de school door groep 5A. Ouders en andere belangstellenden zijn van harte welkom om dit
optreden bij te wonen.

20 t/m 28 okt.

Herfstvakantie

29 oktober

De ouderraad komt om 20.00u. op school bij elkaar

31 oktober

Opening Lokaal van de Toekomst op locatie Wijkersloot

Nieuwe intern begeleider (IB)
Via deze weg wil ik mij graag aan jullie voorstellen. Mijn naam is Sanne Duindam.
Vanaf 1 oktober ben ik werkzaam als Intern Begeleider (IB’er) op beide locaties
van de Beatrixschool. In 2013 heb ik mijn Pabo-diploma behaald, daarna heb ik de
master orthopedagogiek gevolgd. Ik heb drie jaar als docent en orthopedagoog in
het voortgezet onderwijs in Utrecht gewerkt. Als orthopedagoog hield ik mij bezig
met aanmeldingen van nieuwe eerstejaarsleerlingen en kwam ik regelmatig op
basisscholen. Door de leerlingen en de sfeer op deze scholen werd ik erg
enthousiast. Daarom heb ik besloten de overstap naar het basisonderwijs te
maken. Ik wil graag een goede bijdrage leveren aan de ontwikkeling en het
schoolplezier van alle leerlingen. Ik heb veel zin in komend schooljaar. Ik hoop snel
persoonlijk kennis met u te maken, spreek mij vooral aan voor vragen of een
praatje. Tot ziens!

Tekenaar in de kleutergroepen.
8 oktober komt Roger Klaassen tekenen met de kinderen van de groepen 1/2 . Roger maakt al bijna twintig jaar
illustraties voor schoolboeken, woordenboeken en kinderboeken.
In juni verscheen het prentenboek 'Kun jij dit?', dat hij maakte samen met Annemarie
Muysert-Baars.
'Kun jij dit?' vertelt het verhaal van Siem de schildpad en zijn vriend Kasper de muis. Siem
wil graag spelen met andere dieren, maar aap, leeuw en slang lachen hem uit. Siem kan
namelijk niet wat deze stoere dieren wel kunnen. Gelukkig is daar Kasper de muis. Siem en
Kasper gaan samen bekijken wat Siem wel of niet kan.
Het boek past mooi in het thema
'Vriendschap' van de Boekenweek 2018. 'Kun jij dit?' is dan ook voorgelezen in de groepen.
Wat gaan we doen? Roger Klaassen vertelt hoe hij stap-voor-stap het boek heeft gemaakt.
Daarna zal hij een aantal tekeningen maken in de klas – misschien wel van Siem en Kasper,
maar wie weet hebben de kinderen een beter idee. En dan gaan de kinderen zelf aan de
slag!

Leskracht
Het nieuwe thema van Leskracht is ook het thema van de Kinderboekenweek.
Het thema van dit jaar is Vriendschap: kom erbij! Vriendschap is een mooi én leuk
onderwerp om in de klas mee te werken. Als je iemand door dik en dun steunt, help
je hem of haar in goede en in slechte tijden.
Vriendschap door dik en dun betekent zoveel als 'onvoorwaardelijke vriendschap,
ongeacht de omstandigheden'
Een goede vriendschap is goud waard. De wetenschap dat je altijd bij de ander kan
aankloppen, wat er zich ook voordoet of hoe je je ook voelt, maakt vriendschap zo
bijzonder. Vriendschap vieren betekent ook stilstaan en benoemen wat de ander voor je betekent. We gaan met
elkaar alle aspecten van vriendschap onderzoeken. Onder andere aan de hand van boeken op elk leesniveau
over vriendschap. Leuk om thuis ook met de kinderen te praten en mee te denken over dit onderwerp.

Kinderen uit groep 1/2 werken samen aan techniek opdrachten

Vossenjacht
Misschien heeft u in het jaaroverzicht de jaarlijkse gezinsactiviteit gemist. De laatste jaren was dat een
vossenjacht. Ook dit jaar zullen we die organiseren maar dan aan het eind van het schooljaar op 14 juni
2019.

Groep 7 en 8 zijn in september
met elkaar op schoolkamp in
Amerongen geweest.
We hadden prachtig weer en
een goede sfeer!!
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Jumbo spaaractie voor school
Vanaf woensdag 3 oktober kunt u bij Jumbo gaan sparen voor onze school. Bij elke besteding van €10,ontvangt u een schoolpunt. Deze schoolpunten kunt u toekennen aan een school van uw keuze. Wij willen u
natuurlijk vragen ze aan onze school te geven. Van de punten die we ophalen kunnen wij namelijk extra leer- en
spelmaterialen voor de kinderen aanschaffen.
Op de website www.jumbosparenvoorjeschool.nl kunt u onze school opzoeken en zien wat onze spaardoelen
zijn. Op deze site kunt u de schoolpunten ook direct aan onze school toekennen.
Daarnaast kunt u de punten ook scannen met de Jumbo Sparen voor je School app. Deze app is beschikbaar
voor zowel IOS- als Android telefoons en is te downloaden in de App Store of Google Play Store. Met
de Jumbo Sparen voor je School app kunnen de schoolpunten heel makkelijk en snel gescand en geactiveerd
worden. Tenslotte kunt u uw gespaarde punten ook inleveren bij ons op school. Bij de ingang van de
gezamenlijke ruimte staat op een dropbox waar u ze in achter kunt laten.
We willen u bij voorbaat danken voor het meesparen voor onze school.
Informatieavond
Op de informatieavond is in het algemene gedeelte aandacht besteed aan een aantal zaken waar we dit jaar mee
aan de slag gaan.
De doelen komen uit een meerjarenplan dat is opgesteld met het team en door de MR goedgekeurd. In het plan
zijn belangrijke actiepunten opgenomen uit de vragenlijsten voor leerlingen, ouders en leerkrachten die we eens
in de twee jaar afnemen. Daarnaast is de input van de ouderavonden over Eigenaarschap, 21e eeuwse
vaardigheden en Educatief Partnerschap (ouderbetrokkenheid) meegenomen.
In dit schoolseizoen zullen we werken aan een aantal zaken die in 3 thema's onder te brengen zijn:
1.
2.
3.

Samenwerken
Kwaliteit
Gepersonaliseerd leren

1. Bij samenwerken zal het werken met Leskracht (voor de vakken aardrijkskunde, geschiedenis, natuur,
techniek, drama, verkeer, burgerschap en taal) speerpunt zijn. Het onderzoekend en ontdekkend leren zijn hierin
verweven.
Ook bij het werken met de Nureva Span in het Lokaal van de Toekomst (LvdT) zal (leren) samenwerken extra
aandacht krijgen. Samenwerken binnen en buiten de grenzen van de school aan projecten.
2. Kwaliteit staat altijd centraal, maar dit seizoen willen we extra aandacht geven aan de vraag hoe we nog meer
kunnen werken aan 'eruit halen wat er in zit' bij leerlingen. Niet alleen kijken we dan naar de 'smalle' opbrengsten
(resultaten, cijfers en scores) maar ook naar de 'brede' opbrengsten: zien we de kwaliteiten van de leerlingen en
kunnen we die inzetten, verder ontwikkelen. De kind- (ouder- school)gesprekken kunnen daaraan ook een
bijdrage leveren. Daarnaast hebben we een externe deskundige gevraagd onze school eens met een kritische
blik te bekijken en een kwalitatieve evaluatie uit te voeren. Waar gaan dingen goed en kunnen we wellicht nog
beter worden en welke aspecten zijn nog voor verbetering vatbaar. Goed om zo na anderhalf jaar praten over en
werken aan de nieuwe richting die we met de Beatrix inslaan even een moment van reflectie en evaluatie in te
bouwen. In oktober zal er 3 dagen iemand de beide locaties en de dependance bezoeken.
3. Het gepersonaliseerde leren (wat heeft welke leerling nu nodig om zich verder te ontwikkelen) zal worden
verdiept. Enerzijds door met Snappet, waar de kinderen al mee werken, te kiezen voor een andere werkwijze:
meer op doelen en leerlijnen en niet meer de rekenmethode perse volgend. Anderzijds door de leerlijnen in het
hele onderwijs centraal te stellen.
We starten dit jaar met het werken met Chromebooks en ook dat is een middel om een persoonlijke leerroute
voor (groepjes) kinderen vorm te geven.
Van de ouderraad
Op 10 September jl heeft de OR alweer haar eerste vergadering van dit schooljaar gehad. Omdat Dave en Robert
beiden gestopt zijn binnen de OR is er gekeken of hun taken intern overgenomen konden worden. Daar is
uitgekomen dat Joska Swuste en Wendy Sonnenveld samen de verkeerstaken van Robert overnemen, en dat ik
(Dorinda Hartkamp) het voorzitterschap op me neem.
Er is voor nu dan ook nog geen vraag voor nieuwe OR Leden.
De naam van de groengroep is inmiddels veranderd... Dit wordt voortaan het Bea Tuin Team. Hiervoor zijn we
altijd op zoek naar mensen die het leuk vinden om af en toe te helpen de schoolpleinen leuk en netjes te houden.
Vraag gerust bij Leontine Scheepmaker voor meer informatie.
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Verder is er gesproken over de ouderavond en de eerste ouder/kind gesprekken. Deze zijn naar ons idee over
het algemeen positief ontvangen. Ook door de kinderen zelf.
De eerstvolgende datum dat wij vergaderen is op 29 Oktober a.s. Mvg Dorinda Hartkamp
Van de MR
Op 12 september 2018 heeft de MR voor de eerste maal in het nieuwe schooljaar vergaderd in de nieuwe
samenstelling. Via deze weg willen we Alex (oudergeleding Wijkersloot), Miranda, Mandy en Maureen
(personeelsgeleding) van harte welkom heten.
Vanuit de directie stonden de volgende onderwerpen op de agenda:
Start schooljaar 2018/2019
De start van het schooljaar is voor beide locaties kort besproken. Goed om te vernemen dat de start op
enkele punten na goed is verlopen.
Kwaliteitsonderzoek Beatrix (inspectie/nulmeting)
De directie heeft een extern deskundige gevraagd om op beide locaties een kwaliteitsonderzoek/nulmeting te houden. Vanuit de meting worden zowel met directie als leerkrachten de sterke
punten als de verbeter- en/of ontwikkelpunten besproken. Daarbij wordt er aanvullend een onderzoek
gestart naar de leerkracht van de toekomst.
Opening Lokaal van de Toekomst.
De opening vindt plaats op 31 oktober 2018.
Schoolreisje
De directie is voornemens het schoolreisje voor de groepen 1 t/m 6 een andere invulling te gaan geven.
De directie gaat hierover in gesprek met het team, maar ontvangt ook graag van o.a. de MR feedback
hoe hier tegenaan wordt gekeken.
Naast deze onderwerpen zijn ook de terugkerende onderwerpen (directie-doelstellingen en stand van zaken
omtrent AVG) doorgenomen.
De MR heeft ingestemd met de volgende stukken/punten:
MR jaarplan 2018/2019 *
in het MR jaarplan is beschreven waar de MR zich het komende schooljaar op focust .
MR jaarverslag 2017/2018 *
Het verslag beschrijft waar de MR zich het afgelopen schooljaar mee bezig heeft gehouden.
*Beide documenten zijn vanaf begin oktober terug te vinden op de website van de Beatrixschool
De MR en directie hebben afsluitend in een uitgebreidere sessie stilgestaan bij het proces en invulling van het
taakbeleid voor de leerkrachten.
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 aanspreken op uw locatie. Dit geldt natuurlijk ook altijd voor andere
onderwerpen die u wilt delen met de MR.

Personeelsgeleding:
Desirée van Ooij
Miranda Koning
Mandy van Kuik
Maureen van Rooijen

Oudergeleding:
Alex Hoving
Han ten Wolde (secretaris)
Bas van der Velde (vice-voorzitter)
Paul Meijer (voorzitter)
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Aanpassing gebouw Zuilenstein
Binnenkort zal de tussenmuur tussen het lokaal van Joan en Mandy en het lokaal ernaast (de beide lokalen van
groep 7-8) worden verwijderd. Er komen openslaande deuren in met veiligheidsglas zodat als de deuren gesloten
zijn, er toch zicht is op het andere lokaal. Als de deuren open zijn is er een mooie doorloop en geeft het extra
ruimte. Daarnaast zal het ‘overlooplokaal’ ook wat worden opgefrist door delen te verven.
Van het lokaal bij Folkert (groep 6) gaan we de ‘voorgevel’ aanpassen. Ook die wordt open. Daardoor ontstaat
een open (en niet meer af te sluiten!) verbinding met de hal, die we dan nog beter kunnen betrekken bij ons
dagelijkse onderwijs als leerplein/werkruimte/instructie plek. Op termijn zal wellicht ook de wand tussen de
huidige groep 6 en het ‘overlooplokaal’ van groep 7-8 een dubbele deur krijgen.
Met name de aanpassing aan het huidige lokaal van Folkert, vraagt een omslag in denken van het gebruik van
ruimten. Als er (zoals we dat eerder hebben aangegeven) op meerdere plekken in school gewerkt gaat worden, is
het belangrijk om de hele school, inclusief de gezamenlijke ruimten als hallen en (nu nog) computerruimte als
‘werkplek’ te gaan zien. Dat vraagt om bewustwording bij alle gebruikers: de hele school is een werkomgeving en
daar heerst rust. We rennen niet en praten met aangepaste stem (ook ouders en leerkrachten). Dat vraagt even
samen scherp zijn, en eenmaal gewend geeft het veel rust in de school. Ook, omdat kinderen niet meer allemaal
in een (al dan niet volle) groep bij elkaar zitten, maar kunnen kiezen waar ze willen (ver)werken.

Groep 3 bracht afgelopen maand een
bezoek aan het Natuurkwartier. Fijn dat
zoveel ouders bereid waren hen te
brengen en te begeleiden!
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