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Agenda




27/8-14/9: Gouden weken
4/9: oudervertelgesprekken
5/9: hoofdluiscontrole





12/9: stakingsdag
13/9: ouderinformatieavond
17/9: inspectiebezoek

De eerste nieuwsbrief van dit schooljaar
Zelfs aan het weer was het te merken: de vakantie
zit er toch echt op! Gelukkig heeft iedereen kunnen genieten van het prachtige zomerweer en
hebben we rust en energie opgedaan voor het
nieuwe schooljaar. Wij als team van de Koningin
Beatrixschool hebben er in ieder geval veel zin in.
Een nieuw jaar met nieuwe kansen, waarin we
samen met de leerlingen en de ouders onze
schouders zetten om het een fantastisch jaar te
maken. We zijn dit schooljaar gestart met 205
leerlingen.
Hartelijk welkom
We heten een heleboel nieuwe gezinnen van harte welkom bij ons op school, nl. Fam, Hollenberg
Dencher, Reicher, Hars, Treciokaite, Nutbey, Olthof, Verschoor, Dekkers, Oudshoorn, Poslavsky,
Mamanee , Moerman, Drost en Hamaker.
We hopen dat we met elkaar een fijne tijd en goede samenwerking zullen hebben!
Oudervertelgesprekken
Als het goed is heeft u via de mail de uitnodiging
voor de oudervertelgesprekken ontvangen. Als u
nog niet gereageerd hebt, wilt u dat dan zo snel
mogelijk doen?
Toestemmingsformulieren in het kader van de
AVG
Tijdens de oudervertelgesprekken is het ook het
moment om de toestemmingsformulieren te ondertekenen. In het kader van de AVG moet u hier
ieder jaar weer toestemming voor geven.
Juf Ans is ziek
Het is u wellicht al opgevallen, maar juf Ans is na
de zomervakantie niet bij ons op school gestart.
Het lag in de de bedoeling dat zijn in de midden-

bouw-unit aan de slag zou gaan, maar dat lukt
haar vanwege gezondheidsredenen niet. Inmiddels zijn we voortvarend op zoek naar iemand die
haar werkzaamheden in ziektevervanging zal
waarnemen.
Hoofdluiscontrole
Op woensdag 5 september vindt de gebruikelijke
hoofdluiscontrole weer plaats. Gelukkig zijn er
voldoende ouders die hierbij kunnen assisteren,
maar extra handen kunnen we altijd gebruiken. U
kunt zich melden bij Suzanne van Tilburg :
mpvantilburg@ziggo.nl
Stakingsdag woensdags 12 september
De vakbonden hebben de medewerkers van de
scholen in Zuid-Holland en Zeeland opgeroepen
het werk een dag neer te leggen. Dit is de laatste
dag van de estafette van acties die gestart zijn in
februari. Natuurlijk onderschrijven we deze actie,
maar we zijn ook blij dat er al mooie akkoorden
zijn bereikt, zoals de werkdrukverlaging en de salariëring. Maar ook het lerarentekort moet structureel worden aangepakt, en dat signaal moet nog
duidelijker worden gemaakt!
Onze school zal die morgen wel open zijn, we
doen misschien nog een beroep op u om ons te
helpen…… wordt vervolgd!
Ouderinformatieavond 13 september
We maken u alvast attent op de ouderinformatieavond 13 september a.s. Een officiële uitnodiging
volgt nog!
Inspectiebezoek
De voorbereidingen voor het zgn. vervolgonderzoek zijn in volle gang. Op maandag 17 september
hopen er twee inspecteurs onze school te bezoeken. Wij als team zijn er klaar voor!
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