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AGENDA
13 februari

Jeugdteam Gorinchem 13.00-15.00

17 februari

Deze week rapport mee

19 februari

OC vergadering

20 februari

Kennismaking nieuwe leerlingen

20 februari

Jeugdteam Gorinchem 13.00-15.00

21 februari

Skateclinics groepen 3-4 t/m 8-9

24 t/m 28
februari

Voorjaarsvakantie

3 maart

Luizencontrole

2, 3, 5, 6 maart Rapportbesprekingen
3 maart

Halt lessen groepen 6-7, 6-7-8 a en b

4 maart

STUDIEDAG, alle kinderen vrij

5 maart

Theater Bovenbouw – Gr. Haarsekade

5 maart

Jeugdteam Gorinchem 13.00-15.00

13 maart

Actie NL doet : kleuterplein opknappen

VAN DE DIRECTIE
spat stil,
spit spat
het water is plat

beweeg alleen
je kleine teen
wiebel alleen
met je teen

geen golfje, geen rimpel
als een spiegel zo glad

Beste ouders/verzorgers,

fluister zachtjes
niet bewegen
stil in de boot
vissen maken kringen
stil in de boot
roeispanen knarsen
stil in de boot

Af en toe moet het zo zijn. Gewoon
even stil........ Ergens stil bij staan.
Hoe mooi taal kan zijn. Zoals
afgelopen week gedichten in school
hingen omdat het de week van de
Poëzie was.
Woorden
waren
weggelakt. Welk woord zou dat zijn?

Met kinderen stilstaan bij de pracht
van de taal, gedichten.
Of stil staan bij geluk of verdriet. Een
nieuw geboren kind in een gezin.
Rouw om het verlies van een opa of
oma. Soms samen, soms alleen.
Soms met steun door je geloof. Soms
ook niet.
Stil staan bij wat je al kunt en wat je
nog wilt leren. Toetsen maken.

Kijken wat al lukt, beter dan de
vorige keer. Nadenken over wat je de
komende periode gaat leren.
Mag het in het leven, ook op school,
zo zijn, dat we gewoon wel eens echt
helemaal stil staan, zitten met je
teen in het water.........
Hartelijke groet,
Annette Verdoorn, directeur

PERSONEEL
Juf Corina gaat deze maand afscheid
van ons nemen. Ze werkt op 2
plekken en kiest er nu voor om op 1
plek te gaan werken. Dat doet ze met
pijn in haar hart. Ze werkt al heel
lang bij ons, dus het wordt moeilijk
haar plek bij ons los te laten en voor
ons om haar los te laten. Juf Corina
is onderwijsassistente. Ze zal op een
leuke manier afscheid nemen van de
kinderen en het team gaat afscheid
nemen van haar. Bij deze wil ik juf

Corina hartelijk bedanken voor haar
bijdrage aan de school!
We hebben nu een vacature uitstaan.
Naast de ene dag van juf Corina, is
er nog wat vervanging van ziekte van
juf Margo, ook onderwijsassistent.
Zij is druk bezig met herstel. Ze vindt
het erg fijn op school te zijn. We gaan
de vacature combineren en hebben
er alle vertrouwen in iemand ervoor
te vinden.

LUDIEKE WIJZE AANDACHT KNELPUNTEN IN HET ONDERWIJS
Vorige week hebben wij op school tijdens de stakingsdagen op een ludieke wijze
aandacht besteed aan de problemen in het onderwijs. Met ouders door middel
van de petitie, met kinderen door het prentenboek Moppereend centraal te
stellen en daarover samen met een kunstenares schilderijen van te laten maken.
Het Thema gaat deze weken namelijk o.a. over kunst. Mooie combinatie dus.
Vrijdag 31 januari is wethouder Ro van Doesburg op school geweest. De
kinderen hebben hem een petitie over de problemen in het onderwijs
aangeboden en een groot schilderij om mee te nemen naar het stadhuis. Ons
schilderij hangt inmiddels in het stadhuis van Gorinchem. Daar zijn we heel blij
mee en trots op.

BERICHTEN VIA MAIL EN KLASBORD
We zijn momenteel wat aan het
proefdraaien om berichten naar
ouders te sturen via de mail en
Klasbord.
We
doen
dat
nog
beiden,om te zien hoe dat loopt. Mail
gebruikten we al langer. De tip om
het via Klasbord te doen kwam bij
ouders vandaan. Voordeel van
Klasbord is, dat je de app op je
telefoon hebt en een melding krijgt
dat er een bericht is. Mocht u nog

geen account bij Klasbord hebben,
neem dan contact op met de
leerkracht van uw kind. Die kan u
vertellen, over de veiligheid ervan en
hoe u zich kunt aansluiten. Zonodig
verwijst die u door naar de paar
collega's die hierin gespecialiseerd
zijn. Laat gerust weten hoe het u
bevalt. Wij nemen ook initiatief om
ouders ernaar te vragen.

VERTROUWENSPERSONEN
Op school zijn er 2 mensen die voor
leerlingen, ouders en personeel,
vertrouwenspersoon zijn. Dat zijn
Monique Huisman en Marleen Roos,
beiden telefonisch of mail via school
te
bereiken.
Zij
hebben
een
luisterend oor als er ongewenste
omgangsvormen zijn binnen de
schoolsituatie. Ze kunnen helpen bij
het bespreekbaar maken ervan en bij
het zoeken naar een oplossing. Soms
komt het voor dat daarna of

daarnaast behoefte is aan de
vertrouwenspersoon
die
voor
Stichting LOGOS werkt, waar onze
school onder valt. In de bijlage van
de nieuwsbrief stelt Patricia Ohlsen
zich voor. Op Beatrix de Burcht staan
we altijd open voor de verhalen van
kinderen, hun ouders en teamleden,
ook als het moeilijk wordt. Neem
bijtijds contact op met de leerkracht
of met mij als directeur als u ergens
vragen over hebt.

NIEUWE LEERLINGEN
Net als na de kerstvakantie, zullen er na de voorjaarsvakantie ook weer nieuwe
leerlingen gaan starten. Deze keer zullen er 3 leerlingen instromen in de
onderbouw en 2 in de bovenbouw.
We hopen dat ze zich, samen met hun ouders/verzorgers, snel thuis zullen
voelen bij ons op school!

RAPPORTEN
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!

TERUGBLIK KOFFIEOCHTEND
Op 24 januari jl. bezocht ik de
koffieochtend op school.
Met het thema: Kinderen met hun
Emoties, gehouden door Roza Boer.
De
ochtend
begon
met
het
kennismaken met elkaar en ieder
had een vraag over een bepaalde
emotie van zijn kind. Deze heeft Roza
Boer opgeschreven. Aan het eind van
de koffieochtend kwam ze op onze
vragen terug om te vragen of ze
beantwoord waren.
Roza ging vertellen over emoties bij
kinderen. Het zijn niet de emoties
waar we moeite mee hebben, maar
met het gedrag.
Een vraag was: welke emoties
kunnen wij als ouders benoemen?
Er waren emoties benoemd als bang,
verdrietig, boos maar er waren ook
vele andere genoemd als verlegen,
enthousiast, blij enz.

Met een groepsopdracht gingen wij
als ouders in
gesprek.
Het was fijn
met
andere
ouders
te
spreken
en
onze
ervaringen te
delen.
Na afloop van
de koffieochtend kregen we een
samenvatting mee naar huis en ook
een blaadje met emoji van emoties.
Heel handig, als er niet gesproken wil
of kan worden, als de emotie heel
groot is.
Verder lagen er ook veel boeken om
in te kijken.
Roza Boer is gedragstrainer op
school. Veel ouders en kinderen
kennen haar als Juf Roza.

Juf Roza gaf de volgende tips:
- Helpen controle te krijgen over emoties:
- Een emotie heb je, daar is geen goed of fout aan!
- Benoem emoties en help je kind zijn/haar emotie begrijpen.
- Toon begrip.
- Spreek aan op gedrag, niet op emotie.
- Praat over emoties, ook die van jou als ouder.
- Geef het goede voorbeeld.
- Biedt structuur en duidelijkheid.
- Wees voorspelbaar
- Ga het gesprek aan als je kind zijn/haar emoties onder controle heeft.
Smeed het ijzer als het koud is!
Ulrike Halekor-Bytomski

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!

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 6 maart 2020

