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Agenda
 31 september:

 27 september:

 13 oktober: groep 3/4

oudervertelgesprekken
 7 september: info-avond
voor alle groepen
 12 september: MR

kinderpostzegels (gr. 7)
 2 oktober:
start kinderboekenweek
 4-6 oktober: kamp groep 8

 16 –20 oktober: herfstvakantie
 14 november: Ouderavond ge-

Kunsten van voor Kinderen

personaliseerd leren

Welkom!
De schooldeur staat weer wagenwijd open. Welkom in het nieuwe schooljaar! In het bijzonder de
nieuwe kinderen met hun ouders. Hebben de kinderen er zin in? Wat verwachten ze van het nieuwe jaar? In een versje klinken herkenbare gevoelens:
Op de drempel van het schooljaar.
Alles nieuw en onbekend.
Met een rugtas vol met vragen
over wat je nog niet kent.
Zal de nieuwe juf mij kennen?
Staat mijn stoel in het lokaal?
Zal ik leuke vriendjes krijgen?
En wat leer ik allemaal?
Ga ik schrijven op een blaadje?
Met wie speel ik op het plein?
Zal ik, als ik goed mijn best doe,
ook een keer de beste zijn?
Gaan we af en toe ook zingen?
Leest juf voor uit een verhaal?
Mogen we wel grapjes maken?
Gaan we gymmen in een zaal?
Kan ik het gewoon vertellen
als ik iets niet durf of kan?
Als iets steeds maar niet wil lukken?
En wie steunt en helpt me dan?
Op de drempel van het nieuwe schooljaar.
Alles nieuw en onbekend.
Met een rugtas vol vertrouwen
omdat alles wel weer went.

Nieuwbouw
In de zomervakantie heeft de gemeenteraad
groen licht gegeven om de nieuwe school in Park
Triangel in één fase te bouwen. Dat wil zeggen dat
het gebouw ‘op de groei’ wordt gebouwd. Daar
zijn we bijzonder blij mee. Zodoende hebben we
nl. geen overlast van activiteiten voor een tweede
bouwfase.
Zoals u weet staat de verhuizing gepland begin
2019.
PAD regel van de maand
Onze school maakt voor de sociaal emotionele
ontwikkeling van de kinderen gebruik van de methode PAD; Programma Alternatieve Denkstrategiën. Leerkrachten maken gebruik van het programma in preventieve lessen over gedrag. In de dagelijkse praktijk op school en op het schoolplein zorgen we er dan met elkaar voor dat er een goede
sfeer heerst, waarin kinderen op een prettige manier met elkaar omgaan.
Elke maand staat ook een regel (in rijmvorm) centraal in alle groepen. Voor de maand september
staat centraal:

“Zonder schoppen en slaan zal het zeker beter
gaan”.
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Gebruik mobiele telefoon
Op steeds jongere leeftijd komen kinderen met
hun mobiele telefoon op school. De ongekende
mogelijkheden (foto’s, filmpjes, geluidsopnames,
(groeps)app etc.) hebben ook zo hun keerzijde.
We hebben daarom afgesproken dat kinderen op
school hun mobiel niet gebruiken. Ook niet op het
schoolplein.
Voor u is het goed om te weten dat indien nodig de kinderen gebruik mogen maken
van de vaste telefoon van
school.
Onkruid
Alle werkzaamheden van de bouw rond de school
zijn nu afgerond. Maandag komt de hovenier een
dag onkruid wieden, zodat alles er bij de hekken
rond de ingang weer keurig uit ziet. Opa Wim zal
ook dit schooljaar alles weer netjes proberen bij te
houden. En daar zijn we natuurlijk erg blij mee!
Klussen
In de vakantie is er nog heel wat geklust door Wim
Verheij. Vooral in de unit 7-8. De ruimte is daar zo
aangepast, dat er meer werkplekken zijn gecreëerd. Dit past ook in de stappen die wij zetten
naar het gepersonaliseerd leren. Bedankt Wim!
Crea
Over een paar weken gaan de crealessen weer
beginnen. Juf Agnes is op zoek naar stukken triplex: reststukken van minimaal ongeveer 25x25
cm of platen. Liefst kosteloos of een tip voor heel
weinig ;-) Reacties graag naar
agnes.alblas@konbeatrix.nl
Wasouders
Willen de moeders die volgens een rooster de
handdoeken wekelijk wassen mij laten weten of
ze dit ook dit jaar willen doen?
kbdir@konbeatrix.nl
Activiteitencommissie
Ook dit jaar gaan we er met de activiteitencommissie een leuk jaar van maken. We hebben net
als altijd weer geweldige activiteiten voor de boeg
en dankzij de ouders is het altijd weer goed geregeld! We zijn op zoek naar nog meer actieve, creatieve en inspirerende ouders. Graag zien we jullie
aanmelding voor de activiteitencommissie tege-

moet. elise.philipse@konbeatrix.nl
Om te bewaren
Als bijlagen bij deze nieuwsbrief treft u een document aan ‘om te bewaren’ en een activiteitenrooster. Wilt u daar alstublieft kennis van nemen?
Start nieuwe directeur
De nieuwe directeur, dhr. Gijsbert Buijs, start op
maandag 2 oktober zijn werkzaamheden op de
Koningin Beatrixschool. We zien uit naar zijn
komst! De interim-directeur , dhr. Jan Punt, is de
komende weken aanwezig op de maandag en de
donderdag.
Reminder
Hebt u zich al ingeschreven voor de oudervertelgesprekken? Zie mails juf Inge Asscheman d.d. 21
augustus.
Teken- en schilderlessen door José Schenk
Ook dit schooljaar wil Juf José Schenk naschoolse
tekenlessen verzorgen. De lessen worden dit jaar
gegeven in de aula van de Kardinaal Alfrinkschool.
De kinderen komen direct na school naar haar toe,
eten en drinken wat en dan start de les.
De kinderen kunnen zich opgeven voor een blok
van 5 lessen à 7,50 per les. Na dat blok bekijkt ze
opnieuw of er interesse is voor meer lessen.
De lessen gaan alleen door als er voldoende aanmeldingen zijn.
José Schenk is docent basisonderwijs met ruim 35
jaar ervaring. Zij geeft al vele jaren teken- en schilderlessen, textiele werkvormen en diverse creatieve workshops. Voor meer info: www.tekenmaar.nl
Data en tijd:
maandag 11, 18, 25, sept.,2 en 9, okt. van 15.30 –
17.00 uur
dinsdag 12, 19, 26 sept.,3 en 10 okt. van 15.30 –
17.00 uur
U kunt uw kind opgeven via de mail tekenmaar@xs4all.nl. Vermeld hierbij de volgende gegevens:
- naam van uw kind
- adres en telefoonnummer
- de leeftijd van uw kind en de groep
- voorkeur voor maandag of dinsdag.
Juf José zal u dan een bevestiging van inschrijving
sturen met de benodigde informatie over de lessen.
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