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5 april

Theorie verkeersexamen groep 7

6 april

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

6 april

Groep 3, 4A + 4B brengen vandaag een bezoek aan de Museumwerf in Vreeswijk. Ze
gaan met de auto. Momenteel zijn er nog niet genoeg ouders met een auto die mee
gaan om te rijden/begeleiden. Vindt u het leuk om mee te gaan wilt u zich dan bij de
leerkrachten opgeven?

9 april

Groep 3 brengt een bezoek aan Albert Heijn op het Muntplein. Er zijn voldoende
ouders om de groep te begeleiden.

10 april

Vandaag doen we als school mee aan de landelijke buitenlesdag. Aan alle groepen
wordt vandaag een les buiten gegeven.
(Voor meer foto’s van de buitenles van
groep 2 zie de website: beatrixschool
nieuwegein.nl)

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)

17 april

Praktisch verkeersexamen groep 7.

17,18,19 april

Cito eindtoets groep 8

18 april

Schoolkorfbaltoernooi De groepen 4B en 5 doen mee met dit toernooi bij
korfbalvereniging Koveni. Aanvang 15.00 u. tot 18.00 u.

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. ’s Middags worden er
sportclinics voor deze groepen georganiseerd.
DE KONINGSSPELEN KUNNEN ALLEEN DOORGAAN ALS ER VOLDOENDE
OUDERS ZIJN OM BIJ DE SPELLEN TE BEGELEIDEN! GEEFT U ZICH OOK OP?
DE ORANJE AANMELDLIJSTEN HANGEN OP VERSCHILLENDE PLEKKEN IN DE
SCHOOL.

23 april t/m 6 mei

Tulpvakantie

Verkeersexamen 2018, Groep 7
De maand april staat voor groep 7 voor een deel in het teken van het verkeersexamen. In de laatste week van
maart zijn de fietsen van de deelnemers gekeurd en als het goed is zijn ze er qua materiaal in elk geval klaar
voor. Uiteraard is het verstandig voor de leerlingen van groep 7 om ook de route te oefenen zodat ze goed weten
hoe ze moeten rijden. Hiermee kunnen ze hun hoofd bij het verkeer houden in plaats van te moeten zoeken naar
hoe ze moeten rijden.
Op 5 april is het theorie examen, hiervoor zijn ze in de klas al klaargestoomd.
Op dinsdag 17 april is het praktijk examen. Dit jaar doen de leerlingen van de vestiging Wijkersloot met de locatie
Zuilenstein samen examen. We streven er naar dat dit in de toekomst zo blijft.

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.

Schoolkamp groep 7/8
Afgelopen maand gingen groep 7 en 8 op kamp naar Amerongen. Het werden erg gezellige en sportieve dagen!
Voor meer foto’s zie de website (beatrixschoolnieuwegein.nl)

Vanuit 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.
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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.

NLDoet
Fijn dat er 10 maart ouders en vrijwilligers hard aan het werk zijn gegaan om het speelplein nog aantrekkelijker te
maken voor kinderen! Mede namens de kinderen: BEDANKT!
(Voor meer foto’s zie de website:
beatrixschoolnieuwegein.nl)

Dankzij de inzet van gelden uit de reserves van de ouderraad
hebben we ook voor in de openbare ruimtes van de school
mooi, nieuw meubilair voor de kinderen kunnen aanschaffen!
De komende maanden zult u meer van dergelijke kleurrijke en
functionele meubels tegen gaan komen in de school. Fijn dat er
op onze school door de ouderraad de afgelopen jaren zo goed
is omgegaan met de inkomsten waardoor nu een dergelijke
investering kan worden gedaan!
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