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AGENDA
13 januari

MR vergadering

23 januari

Theatervoorstelling gr. 4-5 en 5-6-7

24 januari

Theatervoorstelling gr. 1-2-3 en 3-4

24 januari

Koffieochtend

28 januari

Studiedag

6 februari

Halt lessen sexting groepen 7-8 en 8-9

7 februari

Cultuurdag voor alle leerlingen

17 februari

Deze week rapport mee

19 februari

OC vergadering

21 februari

Juffendag groepen 1-2-3 en 3-4

21 februari

Skateclinics groepen 3-4 t/m 8-9

24 t/m 28
februari

Voorjaarsvakantie

13 maart

Actie NL doet : kleuterplein opknappen

VAN DE DIRECTIE
Beste ouders/verzorgers,
Ik wil graag starten met u als ouders en
verzorgers het beste voor 2020 te
wensen!
Een
jaar
waarin
de
mooie dingen de moeilijke dingen
kunnen opvangen, waarin u waar het
nodig is gesteund en geholpen wordt en
u dat ook voor de ander kunt doen. Een
jaar van samen te gaan voor mooi en
goed onderwijs aan uw kind bij ons op
school.
We hebben reden om dankbaar te zijn.
Misschien is er wel een griepje in de
vakantie geweest, maar er zijn geen
ernstige dingen gebeurd voor zover wij
weten. Niet in uw gezinnen, niet binnen
het team. In deze eerste week was er
wat ziekte bij kinderen en collega's.

Gelukkig hebben we dit met het team
goed op kunnen vangen en heeft uw
kind een goede week gehad.
Het is ook fijn te melden dat een aantal
langdurig zieke teamleden alweer
volledig aan het werk zijn. Fijn voor
henzelf, maar ook voor het werk.
In de laatste week voor de vakantie
hebben we afscheid genomen van de
vervangend conciërge Hennie Klijn. De
kinderen (en ouders) hebben haar een
applaus gegeven voor haar goede werk.
Het team heeft haar op een leuke manier
bedankt voor haar positieve inspanning.
De nieuwe collega's die in november en
december gestart zijn, zijn al best snel
en goed ingewerkt. Complimenten voor
hen, maar ook voor de collega's die hen
hebben bijgestaan.

De dagen worden kleine beetjes langer.
En met dit groeien van het licht, gaan we
uit de donkere dagen richting het licht.
We kijken vooruit naar een nieuw thema
over Kunst dat eind januari start. De
rapporten komen eraan. De toetsen
worden verder afgenomen en er worden
nieuwe
leerplannen
gemaakt.
De
gesprekken over het verlaten van de

school is voor de oudste leerlingen aan
de orde. Het is goed vooruit te kijken.
Vooral goed opletten waar je je aandacht
op richt. Want: Wat aandacht krijgt,
groeit!
Hartelijke groet,
Annette Verdoorn, directeur

STAKINGSACTIE 30 EN 31 JANUARI
De oproep om te staken op 30 en 31
januari gaat met name over structureel
meer investeren in het onderwijs en
gelijke salariëring voor leerkrachten in
het basisonderwijs met het voortgezet
onderwijs. Als team ondersteunen we,
net als de vorige keer, de actie. Maar
deze keer sluiten we de school NIET op
die dagen, omdat de meeste groepen
gewoon bezet zullen zijn. Omdat het

personeel recht van staken heeft, zullen
we die ruimte geven aan collega’s die
dat willen. De groepen waar de
leerkracht van staakt, zullen vrij
zijn. Als dat de groep van uw kind
betreft, hoort u dat zeer binnenkort.
We denken nog na over een ludieke
actie op 1 van de dagen. Ook daar hoort
u nog meer over. Voor de kinderen is er
dan wel gewoon school.

SCHOOLPLAN EN JAARPLAN
Als school schrijf je de jaarplannen die je voor 4 jaar hebt, op in een schoolplan. Maar
ook maak je een jaarplan. Daarin staan de plannen voor 1 jaar. In deze periode
bespreken we hoever we met onze plannen zijn. Het schoolplan vindt u op onze website.

NIEUWE LEERLINGEN
Na de kerstvakantie zijn er weer 7
nieuwe leerlingen gestart op school. Ze
hebben een plekje gekregen in groep
1/2/3, 4/5, 5/6/7, 6/7/8a en b. Fijn dat
jullie en jullie ouders/verzorgers nu bij
onze school horen! We hopen dat jullie
je snel thuis zullen voelen! Als er één of
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meerdere nieuwe leerlingen in een groep
komen, is er altijd weer tijd en aandacht
nodig om elkaar te leren kennen. Hier
worden allerlei activiteiten voor ingezet.
De kinderen zullen hier thuis vast over
vertellen. Vraag er anders eens naar bij
uw zoon of dochter!

In de bovenbouw zijn er 2 Levend Leren groepen. In deze 2 groepen is er een meer
praktische invulling van het leren. Leerlingen doen hier meer met hun handen, zijn
vaker met praktijk opdrachten bezig.
Dit jaar is er vanuit een andere basisschool een leerling die 2 dagen op een praktische
manier komt leren bij ons op school. Het is heel fijn dat deze leerling kan profiteren van
het praktische aanbod wat wij bieden.

NATIONALE VOORLEESDAGEN
De Nationale voorleesdagen zijn van 22
januari t/m 1 februari. Ook op school
gaan we hier aandacht aan besteden.
Via klasbord zult u hier vast nog meer

over horen. Ook thuis is het leuk om
tijdens deze dagen extra aandacht aan
het voorlezen te besteden. Voorlezen
blijft leuk hoe groot kinderen ook zijn!

In de plaatselijke bibliotheek (of/en
boekhandel) zijn vaak extra activiteiten

rond de voorleesdagen. Leuk om eens te
kijken of er iets voor uw kind bij zit!

TOETSEN, RAPPORTEN EN PORTFOLIO
We zijn weer begonnen met het afnemen
van CITO toetsen. Dit zijn algemene
toetsen waarin kinderen kunnen laten
zien of ze de dingen die ze tijdens de
lessen hebben geleerd ook toe kunnen
passen in een algemene toets. Deze
toetsen worden altijd met u besproken
tijdens de rapportgesprekken.
Voorheen kreeg elk kind naast het
rapport een portfolio met daarin werk
wat ze de afgelopen periode gedaan
hadden. We merkten dat het voor veel
kinderen lastig was om nog iets te

vertellen over werk wat al langere tijd
geleden gemaakt was. Daarom laten we
u nu op klasbord zien waar aan gewerkt
wordt en komt werk sneller mee naar
huis, zodat uw kind nog goed kan
vertellen wat het heeft gedaan. Er zal
dus geen map met werk meer mee naar
huis komen.
De rapportgesprekken zijn na de
voorjaarsvakantie in de week van 2 t/m
6 maart. We verwachten alle ouders in
die week! U wordt hier later natuurlijk
nog persoonlijk voor uitgenodigd!

THEMAWERKEN

Het thema voor komende weken is:
Slimme communicatie
We werken vanuit de methode Blink. De
lesmethode van Blink Wereld voor
wereldoriëntatie
(geschiedenis,
aardrijkskunde en natuur & techniek) is
een methode waarbij leerlingen zelf
gaan
ontdekken
en
onderzoeken.
Leerlingen zijn bezig met begrijpend
lezen, maar vergroten ook actief hun
kennis van de wereld. En dat heeft direct

een positieve invloed op hun vaardigheid
in lezen, taal en rekenen. We gaan met
elkaar kijken of deze methode past bij
onze leerlingen.
Slimme communicatie gaat over:
- Sterke verhalen
- Boeken, schilderijen en films, wat
leren ze ons?
- Op welke manieren brengen
mensen een boodschap over? Hoe
deden ze dat vroeger?
Binnen het thema valt ook onze
Cultuurdag: vrijdag 7 februari is het
cultuurdag op Beatrix de Burcht. Er zijn
dan
schoolbreed
verschillende
workshops voor de kinderen.

SKATECLINICS
Op vrijdag 21 februari vinden er
skateclinics, voor de kinderen van groep
3 t/m 9, plaats op school. De kinderen
oefenen tijdens deze clinics skaten op
het voorplein. Het is de bedoeling dat de
kinderen zelf skates en valbescherming
(knie- en polsbescherming) meenemen.
Daarnaast moeten de kinderen verplicht

een helm dragen tijdens de clinic. Het is
handig als de kinderen een eigen helm
meenemen; denk bijvoorbeeld aan een
fietshelm/skihelm/paardrijcap. Is deze
thuis niet aanwezig, dan is het belangrijk
dat de kinderen een muts of pet
meenemen.

NL DOET / KLEUTERPLEIN OPKNAPPEN 13 MAART
Het kleuterplein van onze school opknappen, ophogen en bestraten
Het kleuterplein is een patio waar de kleuters veilig moeten kunnen spelen en bewegen.
Op dit moment is het plein ernstig verzakt en daardoor niet fijn om
er te spelen.
Vragen:
Wie helpt ons? geef je op door te mailen met de administratie,
admin.beatrixdeburcht@stichting-logos.nl
Wie kent er een bedrijf dat ons kan helpen?
Resultaat
Het zou fantastisch zijn als we deze klus met elkaar kunnen gaan
uitvoeren.
Als we 20 tot 30 vrijwilligers kunnen krijgen, zou dat fantastisch zijn.
Bijzonderheden
We starten vrijdag 13 maart om 8.00 uur in de hal van de school met een kop koffie/thee.
Daarna gaan we de klus verdelen, tussen de middag zorgen de leerlingen voor een
heerlijke lunch!

ACHTERPLEIN
De werkzaamheden op het achterplein
lopen zoals gepland. De schommel en
de houten basketbalpalen worden
intensief door de kinderen gebruikt.
Op dit moment wordt er gewerkt aan
een groene hoek op het schoolplein. Er
komen een aantal struiken, bloemen en
bomen. Daarnaast zal er straks een
wandelpad door het groene stuk op het
achterplein lopen.
VAKANTIES EN STUDIEDAGEN 2019-2020
Herfstvakantie
Kerstvakantie
Voorjaarsvakantie
Paasvakantie
Meivakantie
Hemelvaart
2e Pinksterdag
Zomervakantie

21 oktober t/m 25 oktober 2019
23 december 2019 t/m 3 januari 2020
24 februari t/m 28 februari 2020
10 april t/m 13 april 2020
27 april t/m 8 mei 2020
21 en 22 mei 2020
1 juni 2020
20 juli t/m 28 augustus 2020

De vrijdagen voor de kerst- en zomervakantie zijn alle kinderen om 12.00 uur vrij.
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 7 februari 2020

