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Agenda





5 oktober: staking
4-6 oktober: kamp groep 8
6 oktober: open dag
13 oktober: groep 3/4
Kunsten van voor Kinderen

 16 –20 oktober: herfstva-

kantie
 25 oktober: hoofdluiscontrole
 31 oktober: schoonmaak-

Een nieuwe start….
Afgelopen maandag 2 oktober mocht ik starten als
directeur op deze leuke school. Het was een start
in een bijzondere week : start kinderboekenweek,
inspectiebezoek, kamp groep 8 en een stakingsdag. Zo maak je gelijk kennis met vele aspecten
van de school! Samen met de teamleden gaan we
verder met de ontwikkeling van ons onderwijs,
gericht op de toekomst. Ik hecht veel waarde aan
coöperatie en een open communicatie: daarom
maak ik graag tijd voor een gesprek met u!
Met een hartelijke groet,
Gijsbert Buijs
Gegevens
Wij willen u vragen of u de bij ons bekende gegevens wilt controleren.
(naam, adres, postcode en woonplaats, telefoonnummer, e-mailadres, noodnummer, huisarts)
U kunt dit doen door in te loggen in het ouderportaal met de u bekende inlog.
Bijbelrooster
Thema: Samen leven
Inhoud: Leven in een land met verschillende culturen, mensen met een verschillende achtergrond.
Bijbelverhalen onderbouw:
Week 40: Jozua, de nieuwe leider (Jozua 1, 1-9);
Rachab, een vreemde vrouw (Jozua 2).
Week 41: De Tien Woorden gaan mee (Jozua 3 en
4); Twaalf stenen (Jozua 3 en 4).
Bijbelverhalen middenbouw:
Week 40: Eén volk uit twaalf stukken (Jozua 3 – 4,
14); Twee spionnen in Jericho (Jozua 2).
Week 41: Jericho stort in (Jozua 6); Slimme buren
(Jozua 9).

avond
 14 november: Ouderavond ge-

personaliseerd leren

Bijbelverhalen bovenbouw:
Week 40: Eén volk uit twaalf stukken (Jozua 3 – 4,
14); Een kijkje bij de vijand (Jozua 2).
Week 41: De stad wordt ingenomen Jozua 6);
Slimme buren (Jozua 9).
Regel van de maand
Elke maand staat een gedragsregel (in rijmvorm)
centraal in alle groepen. Voor de maand oktober
staat centraal: “Op de gang en in de rij heeft niemand last van mij”.
Schoonmaakrooster
Bijgaand ontvangt u het schoonmaakrooster voor
dit schooljaar. Wilt u er alvast in uw planning rekening mee houden en zo nodig op tijd ruilen? Zo
zorgen we samen voor een schone school!
Luizencontrole
Het afgelopen jaar zijn er bij de luizencontroles
voortdurend luizen, dan wel neten aangetroffen.
Dit aanhoudende probleem is vervelend voor de
betreffende kinderen en ouders, maar zeker ook
voor alle klasgenoten. Het is een verantwoordelijkheid van ons allen om dit effectief aan te pakken. Controleert u dus zelf ook regelmatig uw kind
(eren).
Per heden is het beleid aangescherpt. Indien uw
kind luizen/volle neten heeft, verwachten wij dat
er binnen 2 weken na constatering geen verspreiding meer mogelijk is. Zie bijgaande folder voor
meer informatie.
De eerste woensdag na de herfstvakantie is er
weer controle.
Herfstvakantie
Het team van de Koningin Beatrixschool wenst u/
jullie alvast een fijne herfstvakantie!
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