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AGENDA
26 september

Kennismakings- /informatieavond 17.45 uur

2 t/m 13 oktober

Kinderboekenweek

2 oktober

Grote wetenschapsdag/dierensmokkel

3 oktober

Raketles door het Gilde groep 6/7

4 oktober

Dag van de Leerkracht

4 oktober

Koffieochtend Social Media

15 oktober

Studiedag 2, alle kinderen vrij

18 oktober

Schoolfotograaf

21 – 25 oktober

Herfstvakantie

29 oktober

Luizencontrole

6 november

Nationaal schoolontbijt

7 november

Spreekmiddag/-avond

VAN DE DIRECTIE / HET NIEUWE SCHOOLJAAR
Beste ouders/verzorgers,
De eerste nieuwsbrief van dit schooljaar. In de
vakantie heeft u allemaal al een eerste bericht
ontvangen. Het team begint altijd met alle
voorbereidingen in de laatste week van de
vakantie en 1 van de eerste dingen was,
contact met u als ouder te hebben over
Klasbord. Een digitaal programma waarop de
leerkracht met u kan delen waar de groep mee
bezig is, maar u ook vragen kan stellen. U was
dus al vroeg in beeld! Natuurlijk vanwege uw
kind. Daar gaat het ons allemaal om toch? Dat
het goed met hen gaat. Dat ze groeien als
persoon en in het leren op Beatrix de Burcht.

We hopen dat u met de kinderen rust en
plezier hebt gehad in de zomervakantie. Dat
er nu weer ruimte is om de aandacht te richten
op het school gaan.
De groepen en het team zijn goed gestart. Er
wordt alweer met plezier gewerkt. Wel wat
ziekte bij teamleden, maar niet met grote
impact op de groepen. Via de kinderen
hebben we wel één en ander vernomen, soms
ziekte dichtbij, soms wat verder weg. We
wensen alle betrokkenen herstel en sterkte
met de verwerking.
Hartelijke groet, Annette Verdoorn, directeur

PERSONEEL
Ik schreef al eerder over wat ziekte bij het
personeel. In alle gevallen vindt er alweer
(deels) herstel plaats of wordt duidelijk wat de
toekomst wordt op het gebied van werk.

Ander nieuws is dat we afscheid gaan nemen
van 4 mensen. Per 1 oktober gaat onze
conciërge Bert Veldhuizen met pensioen. Een
betrouwbaar en benaderbaar persoon voor

volwassene en kind. De zoektocht naar een
nieuwe conciërge is al onderweg. We zullen 1
vacature samen met de Praktijkschool de
Noordhoek, onze buur, in gaan vullen. Totdat
dat rond is, zal de huidige vervanger voor
ziekte Hennie Klijn, hem waarnemen. Het
vertrek van Bert voelt als een groot verlies,
maar we zijn blij met de bereidheid van Hennie
om in het gat te stappen!
Ook 1 van onze orthopedagogen, Sjanine
Macleane vertrekt. Ze werkt al vele jaren bij
ons, op dit moment 1 dag. Een aantal van u
hebben
haar
ontmoet
tijdens
leerlingbesprekingen.
We
zullen
haar
nauwgezette werk en onderzoekende houding
gaan missen. Voor de komende 2 maanden
zal de andere orthopedagoge Dorine
Meiboom, haar een stukje vervangen. We
denken na over verdere invulling van het werk.

En
dan
last
but
not
least:
2
onderwijsassistenten gaan ons verlaten.
Daniëlle Mesker, die al bijna 30 jaar bij ons
werkt, vindt het tijd zich eens te gaan
oriënteren op een nieuwe uitdaging. Daar tijd
voor te nemen. Een beslissing met lef! Wij
zullen het helaas zonder haar drive voor het
kind met problemen moeten doen!.
Judy Sterrenburg werkt dan wel iets korter bij
ons, maar toch ook al heel wat jaartjes. Zij
heeft een nieuwe baan gevonden, waarbij ze
kan toepassen wat ze bij ons gedaan en
geleerd heeft, maar ook zit er een nieuwe
uitdaging
in:
onderwijs
geven
aan
hoogbegaafde leerlingen die dreigen thuis te
komen zitten. Judy kan altijd snel schakelen
en was breed inzetbaar. Die 'vliegende keep'
zal gemist worden.
Zodra we meer weten over vervanging, zal ik
u het nieuwe personeel voorstellen.

SCHOOLPLAN EN MOTTO
In het voorjaar heeft de school er weer bij stil
gestaan welke plannen er de komende 4 jaar
nodig zijn om de school te zijn voor de
kinderen die bij ons op Beatrix de Burcht een
plek krijgen. Binnenkort zullen we daar meer
over bekendmaken, maar één ding vat alles
samen: WAT AANDACHT KRIJGT,
GROEIT! Dat is het motto voor onze

schoolontwikkeling voor de komende jaren.
Waar je aandacht geeft, gebeurt er iets. Zowel
positief als negatief. En wij willen vooral blijven
gaan voor de aandacht voor de goede dingen,
zodat onze kinderen kunnen Groeien! In de
hal van de school ziet u er een banner van. In
het volgende stuk meer over het jaarthema
GROEI!

GROEI!!!!
Het schooljaar is weer begonnen. De eerste
drie weken zitten er inmiddels alweer op. We
mochten de eerste dag de kinderen
enthousiast over de rode loper welkom heten.
Zo zijn we de 1e dag gestart met het jaarthema
”Alles wat aandacht krijgt groeit”.
U kunt wanneer u de school bezoekt de
banner met foto in de hal zien staan! De
zonnebloemen zijn in onze schooltuin
gegroeid. De handen van een aantal
leerlingen verwijzen naar de grootte van de
bloemen. Zoals u ziet de ene groot en de
ander klein. Totaal verschillend. Net zoals
ieder kind en collega op onze school uniek is.
Wat betekent dit voor ons dit jaar?
Nadenken, even tijd nemen... en... keuzes
maken.. omdat we weten dat, waar je
aandacht aan geeft, groeit.
We zullen bewust veel aandacht geven aan
positief gedrag en mooie situaties, deze
uitvergroten en successen vieren. Deze
positieve focus willen we als team aan elkaar

laten merken door leuke ervaringen te delen,
vooruitgangen te benoemen, initiatieven te
waarderen en humor in te zetten. Houd u
Klasbord en de nieuwsbrief dus in de gaten.
Opnieuw gaan we
inzetten op de groei
en ontwikkeling van
ieder kind. Het is
soms
puzzelen,
waarbij we vallen en
vooral weer opstaan.
Het zoeken naar
nieuwe ideeën zal
centraal staan.
Dit kunnen we niet
zonder
u
als
ouders/verzorgers!
Want u bent en blijft
degene
die
uw
zoon/dochter, onze
leerling het beste
kent. We zullen u

vragen mee te denken waar we aandacht aan
willen geven bij uw kind. Samen werken aan
groei en mogelijkheden, maar ook de
lastigheden die er kunnen zijn.
Want ja, naast als het positieve wat we graag
aandacht willen geven zullen er ook
ingewikkelde situaties of vragen op ons af
komen. Het is onze taak dat we kinderen
herinneren aan afspraken en/of grenzen
moeten stellen en soms tijdig consequenties
benoemen.
We streven ernaar om dit duidelijk en tijdig te
doen om escalaties klein te houden en de

grote positieve lijn het meest in het zonlicht te
houden.
We hopen dat u met ons mee wilt doen! Dit
kan bijv. door bewust positief te zijn naar
elkaar omdat er genoeg is om trots op te zijn
en dus om over te praten. Daarbij blijven we
open communiceren over wat er soms moeilijk
is! Samen nadenken en spreken over
mogelijkheden om van en met elkaar te leren
over elke unieke leerling.
Als team hebben we er heel veel zin in en zijn
we er weer klaar voor.

GROEPSVORMING/KENNISMAKING
De kinderen beginnen inmiddels al aardig te
wennen in hun nieuwe groep. Soms zijn er
veel veranderingen geweest wat betreft
klasgenoten en leerkrachten.
En toch… na een vakantie is het altijd weer
even aftasten in
de eerste weken.
Hoe is deze
leerkracht, welke
afspraken
gelden in deze
groep, ga ik weer
met
dezelfde
klasgenoten om
etc.
De eerste dagen
zijn de kinderen
vaak
wat
afwachtend en
op zoek naar
duidelijkheid.
Als team besteden we veel aandacht aan deze
periode die ongeveer 6 weken duurt. Eerst
elkaar beter leren kennen en met elkaar
bedenken wat hier de regels zijn. We doen
veel activiteiten met een spelkarakter en

bespreken deze steeds met elkaar. Bijv. wat
goed ging, wat anders kan en wat is al
vanzelfsprekend.
Meerdere collega’s gaan in alle klassen kijken
om goed te volgen hoe ieder kind zijn eigen
plek krijgt in de groep en de klas een geheel
wordt. Wie zijn leiders, wie juist volgers, wie
heeft vaak goede ideeën of kan goed
aangeven wat er wel/niet goed gaat. Met wie
werkt of speelt een kind op een fijne manier?
Als team besteden we hieraan veel aandacht
en bespreken we dit met de kinderen zelf.
Kinderen leren hierdoor dat ze invloed hebben
en mede verantwoordelijk zijn voor een goede
sfeer. Zo hopen we dat er straks groepen zijn
met een fijn werkklimaat waarin ieder kind zich
veilig genoeg voelt om te zeggen wat het te
zeggen heeft en zichzelf te kunnen zijn.
In zo’n positieve groep weten kinderen wat ze
aan elkaar hebben en hoe er omgegaan wordt
met een ruzie of probleem.
In deze klas kan er gewerkt en gespeeld
worden; ontwikkelen kinderen en is de GROEI
zichtbaar en merkbaar.
Op een inspirerend en groeizaam jaar!
Team BdB

KENNISMAKINGSAVOND
Donderdag 26 september a.s. bent u allen welkom tijdens de kennismakingsavond. Uw zoon of
dochter gaat u vertellen wat ze al geleerd en gedaan hebben deze eerste weken, welke materialen
ze gebruiken en welke regels en afspraken er zijn in de klas en op school. Ook de leerkrachten
zullen u informeren.
De school is open vanaf 17.45 uur en om 18.00 uur wordt u samen met uw kind in de klas verwacht.
19.00 uur is de avond afgelopen. Tot donderdag!

SCHOOLBREED EERSTE THEMA ‘REIS MEE’ / KINDERBOEKENWEEK
Volgende week starten we
met het eerste thema van
dit schooljaar. Door de
hele school heen gaan we
aan de slag met het thema
'Reis mee!'.
Volgende week donderdag
(26/9) hebben we een
feestelijke start van het thema met de

kinderen. We sluiten met dit thema aan bij de
kinderboekenweek.
In alle klassen wordt aan het thema gewerkt
tot begin november. Volg ons op klasbord!
Rond dit thema en de kinderboekenweek zijn
er in de plaatselijke boekhandel en de
bibliotheek vaak leuke activiteiten voor
kinderen, wellicht leuk om hier eens naar te
kijken!

SPAREN BIJ BRUNA VOOR SCHOOLBIEB TIJDENS DE KINDERBOEKENWEEK
De Kinderboekenweek (2 t/m 13 oktober) wordt dit jaar extra leuk met de schoolbieb actie van Bruna: ‘Sparen
voor schoolbieb-boeken’. Sparen voor je schoolbieb is een fantastische manier om je schoolbibliotheek uit te
breiden. Je kunt namelijk sparen voor gratis kinderboeken! Samen met de ouders/verzorgers kunnen
kassabonnen van kinderboeken, gekocht bij de lokale Bruna-winkel tijdens de Kinderboekenweek, worden
gespaard. Hoe meer ouders meedoen, hoe meer gratis kinderboeken kunnen worden uitgezocht bij Bruna. De
bonnen kunnen worden ingeleverd op school tot de week na de herfstvakantie.

WEEK TEGEN PESTEN
Ieder jaar wordt in de maand september de Week tegen Pesten gehouden. Kijkt
u eens op de website https://weektegenpesten.com
Dit schooljaar is het van 23 t/m 27 september.Het thema is: Wees een held met
elkaar. We willen ook op onze school hier graag aandacht aan besteden.
: admin.beatrixdeburcht@stichting-logos.nl

SCHOOLFOTOGRAAF
Vrijdag 18 oktober is de schoolfotograaf op school. Er zullen groeps- en portretfoto’s worden
gemaakt. Ook mogen broertjes en zusjes die op BdB op school zitten met elkaar op de foto. Zorgt u
er samen met uw kind voor dat hij /zij deze dag vrolijk, gekleurde kleding aan heeft?

LUIZENCONTROLE / OUDERCOMMISSIE / DECOTEAM
We zijn op zoek naar nieuwe ouders voor de oudercommissie, luizencontrole en naar
ouders die mee willen helpen met het decoteam. Heeft u interesse of wilt u meer informatie, gaarne
een telefoontje/mailtje naar 0183-699331 of admin.beatrixdeburcht@stichting-logos.nl

VAKANTIES EN STUDIEDAGEN 2019-2020
Herfstvakantie
21 oktober t/m 25 oktober 2019
Kerstvakantie
23 december 2019 t/m 3 januari 2020
Voorjaarsvakantie
24 februari t/m 28 februari 2020
Paasvakantie
10 april t/m 13 april 2020
Meivakantie
27 april t/m 8 mei 2020
Hemelvaart
21 en 22 mei 2020
2e Pinksterdag
1 juni 2020
Zomervakantie
20 juli t/m 28 augustus 2020
STUDIEDAGEN Bijzondere vrije dagen voor de leerlingen (i.v.m. studiedag personeel):
15 oktober 2019, 13 november 2019, 28 januari 2020, 4 maart 2020, 28 mei 2020 en 26 juni 2020.
Volgende nieuwsbrief komt op 11 oktober 2019

