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Agenda
 19 juli: laatste schooldag, alle

leerlingen zijn vanaf 12.00
vrij!
 2 september: start nieuwe

schooljaar. Ouders brengen
kinderen in de school.
 5 september: eerste nieuwsbrief

De laatste week…..
En dan is het bijna zover…..de laatste week van dit
schooljaar en dus ook de laatste week dat ik op de
Koningin Beatrixschool directeur ben. Twee jaar
lang mocht ik samen met een geweldig team optrekken en mochten er veel mooie ontwikkelingen worden uitgewerkt. Het was voor mij erg
mooi om te zien hoe collega’s eigenaar zijn geworden van de ontwikkeling van hun school. Ook de
samenwerking met het MT en zeker het laatste
jaar met Anke, hebben er wel voor gezorgd dat ik
in vertrouwen de leiding van de school aan Anke
kan overdragen. Zoals jullie weten ben ik vanaf 1
juli 2018 benoemd als directeur-bestuurder van
onze stichting en daarom blijf ik nog steeds betrokken op deze school en de zeker het nieuwbouwproject. Ik wil jullie allemaal heel erg bedanken voor de fijne samenwerking, de mooie gesprekken en betrokkenheid en gelukkig kan ik zeggen: tot ziens in het nieuwe jaar!!! Fijne vakantie
toegewenst!!!!!!!
Met een hartelijke groet, Gijsbert Buijs
Stamgroepen
In de vorige nieuwsbrief is de verdeling van de
stamgroepen meegegeven. We hebben aan u uitgelegd wat een stamgroep inhoudt en wat de kinderen doen tijdens de stamgroep-tijd. Omdat ook
voor ons het werken in stamgroepen nieuw is en
we onze ervaring met u willen delen, willen we dit
graag samen met u evalueren. We vinden uw mening daarin belangrijk. Daarom nodigen we u uit
voor een informatiebijeenkomst op 30 september
van 17.00 tot 17.45.
Om te bewaren
In de bijlage bij deze nieuwsbrief krijgt u het blad
‘om te bewaren’ en de jaarkalender. Op beide
staat bij enkele studiedagen en activiteiten ‘onder

voorbehoud’. Het lijkt erop dat de nieuwe school
halverwege april al wordt opgeleverd. We hebben
dan nog enkele weken om de school in te richten,
voordat we gaan verhuizen. Dit betekent dat we
in mei waarschijnlijk al naar het nieuwe gebouw
zullen gaan. Daarom hebben we de dagen voor
Hemelvaart als studiedagen ingepland, waarop de
kinderen vrij zijn en de leerkrachten de school
gaan klaarmaken. Het kan natuurlijk zijn dat de
bouw vertraagd. In dat geval zullen we ook de studiedagen verplaatsen. Zodra we definitief weten
wanneer we verhuizen, geven we dit aan u door.
Inloopmomenten ouders
In het nieuwe jaar willen we u wat vaker in de
school uitnodigen. Daarom ziet u op de jaarkalender al een aantal inloopmomenten gepland. Op
die momenten willen we op een informeel moment met elkaar in gesprek gaan. U als ouders
onderling, maar ook met directie.
Op maandag 2 september bent u allemaal hartelijk welkom om uw kind eerst in de klas te brengen en daarna nog in de gemeenschapsruimte een
kop koffie te drinken.
Na de kerstvakantie willen we iedereen de gelegenheid geven om elkaar een goed nieuwjaar te
wensen.
En ook alvast gepland is een inloopmoment om de
nieuwe school te bekijken.
Andere momenten worden gedurende het jaar
gepland. Houdt u de nieuwsbrief en de website
hiervoor in de gaten.
Overblijf
Volgend jaar starten we met het continurooster
en blijven de kinderen op school eten. We willen u
alvast het volgende vragen:
 Geef uw kind mee wat hij normaal thuis eet en
niet teveel. Wij weten (nog) niet wat een kind
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normaal eet en verwachten dat hij/zij alles
opeet.
 Geen snoep oid mee.
 Geen eten of drinken dat koel moet blijven.
We zorgen ervoor dat de kinderen (zeker in unit
1) voldoende tijd en rust krijgen voor het eten
en drinken!
Overblijf/TSO
Zoals u weet gaan we volgend jaar over op continurooster en zullen uw kinderen geen gebruik
meer maken van de TSO. Dit is bij de TSO bekend. U hoeft hiervoor geen stopzetting door te
geven voor uw kind(eren).
U heeft de laatste factuur ontvangen of u ontvangt deze binnen twee weken.
Graag deze zsm voldoen, dan kunnen wij de administratie bijwerken en afsluiten.
Alle TSO vrijwilligers hebben een bedankje ontvangen namens het team en de kinderen. Dit
waardeerden ze erg!
Bedankt voor het vertrouwen dat u in ons stelde
afgelopen jaren!
Namens alle TSO medewerkers,
Carine Legerstee
Verbouwing
Vanwege de uitbreiding van het aantal groepen
van 8 naar 10 stamgroepen wordt in de zomervakantie ruimtes verbouwd tot 2 lokalen. De
directiekamer met daarnaast de extra ruimte zal
(net als vroeger) een lokaal worden. Ook de
teamkamer zal verbouwd worden tot een lokaal.
Op het plein tussen de school en het schuurtje
zal een kantoorunit worden geplaatst.

Afscheid
In deze week nemen we afscheid van een aantal collega’s.
Allereerst doet Ria voor de allerlaatste keer na
heel veel jaren op onze school de administratie. We danken haar voor alle inzet en werk het
afgelopen jaar. Bibi zal vanaf volgend jaar haar
taak overnemen.
Juf Salina is vanaf februari in groep 7 werkzaam
geweest. Zij heeft volgend jaar een ander baan
in Amsterdam.
Juf Marjo is dit jaar begonnen als plusleerkracht op onze school en de KWA. Zij heeft een
baan aangeboden gekregen op één school en
daarom zal zij ook volgend jaar hier niet meer
werkzaam zijn.
Onze huidige gymleerkracht Max van Mullum
neemt ook afscheid. Meester Max werkte dit
jaar naast onze school ook drie andere dagen
op een school in Zoetermeer. Daar kan hij nu
na de vakantie fulltime beginnen.
We vinden het jammer dat ze ons verlaten,
maar we wensen iedereen veel geluk in de toekomst.
Ondertussen hebben we een aantal nieuwe
leerkrachten gevonden. Juf Cathelijne heeft
zich in de vorige nieuwsbrief al aan u voorgesteld. We hebben ook een nieuwe leerkracht
voor de gym gevonden. Hij stelt zich hieronder
aan jullie voor…...
Goedendag!
Ik ben Branco Kranenburg en mag aankomend
schooljaar starten als gymdocent op de Koning
Willem-Alexander school en de Koningin Beatrix school.

Schoolplein
Het gebeurt regelmatig dat kinderen nog gezellig
na schooltijd op het schoolplein spelen of daar
met elkaar afspreken. We vinden dit prima! Vanuit de bewonersvereniging van de flat tegenover
ons, kregen we de klacht dat er veel rommel
(zakjes chips, flesjes, blikjes etc) op het plein
blijft liggen. Wilt u, als uw kind op het plein
speelt meegeven dat ze alle rommel opruimen.
Er hangen prullenbakken, dus dat moet geen
probleem zijn.
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Dit jaar ben ik afgestudeerd op de HALO in Den
Haag. Tijdens mijn studie heb ik veel ervaring
opgedaan in verschillende sporten en heb ik
veel stages gelopen. Zelf doe ik atletiek, volleybal en rugby. Ik houd ook van vissen en tuinieren en ben dus graag buiten! Afgelopen halfjaar
ben ik naar Nieuw-Zeeland geweest om daar les
te geven op een school. Dit was een mooie en
leerzame ervaring! Binnenkort ga ik in mijn vakantie naar Noorwegen en Zweden om te vis-

sen, wandelen en kanoën. Wanneer ik terugkom kijk
ik er naar uit om aan de slag te gaan. Ik heb er onwijs
veel zin in!
Allen een fijne vakantie gewenst!
Sportieve groeten,
Gymmeester Branco

