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Agenda
 20 juni alle kinderen vrij

i.v.m. studiedag

 27 juni Gekke haren– en

 7 juli laatste schooldag tot

hoedendag
 29 juni musical groep 8

 Zomervakantie tot 18 augustus

Prikactie*
Uiteraard heeft u er de laatste tijd al het een en
ander over gehoord; leerkrachten van basisscholen maken zich ernstig zorgen over de toekomst
van het onderwijs en de toekomst van uw kinderen.
De enorme werkdruk en de relatief lage salarissen
hebben er in de afgelopen jaren voor gezorgd dat
er veel leerkrachten zijn gestopt en dat er weinig
nieuwe leerkrachten zijn bijgekomen. Dit heeft als
gevolg dat we nu al kampen met een lerarentekort dat de komende jaren schrikbarend zal gaan
groeien.
Het aankaarten van deze zorgen in Den Haag heeft
nog niet geleid tot enige verbetering. Niets doen is
geen optie. Het is vijf voor twaalf!!
Alle scholen in Nederland willen u vragen om uw
stem te laten horen voor goed onderwijs. Iedereen gaat de gevolgen van het lerarentekort voelen
als we nu niet als één front laten horen dat we
ons zorgen maken en investeringen opeisen. Zo
maken we het prachtige vak van leerkracht weer
aantrekkelijk voor jonge mensen met onderwijspassie, wenden we een lerarentekort af en komt
de kwaliteit van onderwijs aan de generaties kinderen die gaan komen niet in gevaar.
U kunt ons steunen door een petitie te tekenen op
www.pofront.nl. Elke stem telt, dus brengt u dit
ook onder de aandacht bij vrienden, familie en
kennissen.
Op dinsdag 27 juni zullen de basisscholen in Nederland een uur later opengaan dan normaal. We
hopen dat u in met ons het gesprek aangaat op
het schoolplein.
*deze brief is
opgesteld door
de leerkrachten,
vertegenwoordigd door het
POfront.

12.00 uur

Benoemingen
Wij zijn blij u ondanks het vorige bericht te kunnen vertellen dat de openstaande vacatures zijn
vervuld. Er zijn twee ervaren leerkrachten binnen
de Stichting LEV die gebruik willen maken van vrijwillige mobiliteit. Zij zien het als een uitdaging om
hun expertise in te zetten binnen de onderwijskundige ontwikkeling van de Koningin Beatrixschool.
Het zijn Judith
Kraaijenbrink (l.) en
Martine van der
Vaart (r). In een later
stadium zullen zij
zich aan u voorstellen.
Over de invulling van de directeursvacature wordt
u z.s.m. separaat geïnformeerd door de algemeen
directeur.
Groepsverdeling
De groepsverdeling voor volgend jaar is als volgt:
groep 1-2a juf Yvonne (ma/woe/do)
en juf Fennie (di en vr)
groep 1-2b juf Helma (ma, di en do)
en juf Judith (woe en vr)
groep 3
juf Ans (ma, di, woe - om/om)
en juf Anke (woe - om/om, do, vr)
groep 3-4 juf Dieneke (ma, di, woe - om/om)
en juf Marieke (woe - om/om, do, vr)
groep 5
juf Martine
1 middag in de week juf Lydia
groep 6
juf Christa (di, woe, do, vr)
juf Miranda (ma)
groep 7
juf Elise
vrijdagmiddag juf Fennie
groep 8
juf Agnes (di, woe, do, vr)
en juf Inge (ma )
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Ondersteuning
Om de leerresultaten te optimaliseren is er (extra)
formatie vrijgemaakt voor ondersteuning in de
groepen:
 Voor de groepen 1 en 2 wordt de extra onder-

steuning gegeven door juf Judith;
 Voor de combinatiegroep 3/4 is er dagelijks

ondersteuning door juf Chrissy;
 Voor de middenbouwgroepen wordt de extra
ondersteuning gegeven door juf Miranda;
 Voor de bovenbouwgroepen wordt de extra
ondersteuning gegeven door juf Inge en juf
Monique (leraar in opleiding).
Wij hebben er dus voor gekozen om de (extra)
ondersteuning ten goede te laten komen aan alle
kinderen. Dit is ten koste gegaan van de SIJStraining, waar slechts enkele kinderen per jaar
door geholpen werden. Hiervoor wordt nu een
externe oplossing gezocht.
De Plusklas o.l.v. juf Lydia blijft gehandhaafd voor
kinderen uit de groepen 5 -6 en 7-8.
Voortgangsgesprekken
In de laatste weken worden er nog facultatieve
voortgangsgesprekken gevoerd. Indien u niet
wordt uitgenodigd door de leerkracht, maar toch
een gesprek wilt, dan kunt u dit (per mail) bij de
leerkracht aangeven tot a.s. maandagochtend
8.30 uur.
Nieuwbouw
De scholen hebben bij de gemeente aangedrongen op het in één fase bouwen van de nieuwe
school, in plaats van in twee fases. Het College van
B en W heeft het raadsvoorstel goedgekeurd betreffende de begrotingswijzingen voor de realisatie hiervan. Op woensdag 5 juli wordt er in de gemeenteraad een besluit over genomen.
De oplevering van extra lokalen (5 voor de KB) in
de tweede fase staat nu nog gepland in 2022. Er is
indertijd gekozen om in twee fases te bouwen omdat de wijk Park Triangel bij de oplevering van de
school, begin 2019, nog niet is volgebouwd.
Gepersonaliseerd leren
In onze laatste studiemiddag hebben wij o.l.v. een
externe weer stappen kunnen zetten m.b.t. de
onderwijsontwikkeling op onze school.

Dit jaar hebben wij ons met de leerlingen vooral
beziggehouden met dag– en weektaken in de midden– en bovenbouw, met leerdoelen en het zgn.
vóórtoetsen (wat kennen en kunnen de leerlingen
al).
Volgend jaar zullen wij ons
vooral bezighouden met leerlijnen (doorgaande lijn), waarbij er een begin gemaakt gaat
worden met samenwerken tussen groepen. We
onderscheiden de unit onderbouw (1-3), de unit
middenbouw (4-6) en de unit bovenbouw (7-8).
Op deze wijze willen wij meer toekomen aan de
onderwijsbehoeften van de kinderen.
Ook werken wij verder aan een doelmatige,
schoolbrede aanpak die zich richt op het versterken van gewenst gedrag en op het voorkomen van
probleemgedrag. Het doel is het creëren van een
positieve, sociale omgeving, die het leren bevordert en gedragsproblemen voorkomt.
Aan het begin van volgend schooljaar zullen we u
er meer over vertellen op de informatieavonden.
Ook zal er 14 november een algemene ouderavond worden gehouden over dit onderwerp met
een externe. Wilt u deze avond alvast reserveren?
Regel van de maand
Over een ander vervelend praten, kun je voortaan
beter laten.
Vorige maand was de regel:
Voor groot en klein zullen we aardig en behulpzaam zijn!
Bijbelrooster
Bijbelverhalen onderbouw:
Week 25: Het gaat niet goed met Job (Job 1);
Meer verdriet (Job 1).
Week 26: De vrienden van Job (Job 2); Het komt
weer goed met Job (Job 42).
Bijbelverhalen middenbouw:
Week 25: Mevrouw Job is boos (Job 2, 7-10); De
vrienden van Job (Job 2, 11-13 en Job 3 t/m 37).
Week 26: God is bij Job (Job 21, 30 en 38).
Bijbelverhalen bovenbouw:
Week 25: Mevrouw Job is boos (Job 2, 7-10); De
vrienden van Job (Job 2, 11-13 en Job 3 t/m 37).
Week 26: God is bij Job (Job 21, 30 en 38).
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