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Agenda





2/9 - 20/9: Gouden weken
10/9: informatieavond
18/9: hoofdluiscontrole
19/9: oudervertelgesprek ken

 13/9: ouderinformatieavond
 23/9: studiedag unit 1 (unit

 30/9: evaluatie stamgroepen

(17.00-17.45)

2 en 3 dus gewoon school!)
 25/9 - 27/9: kamp groep 8
 26/9: nieuwsbrief 2

Klaar voor de start… af!
In de vakantie is er hard gewerkt om dit schooljaar
met 10 groepen te kunnen starten. In de laatste
weken zijn alle juffen bezig geweest om de klassen
startklaar te maken. Maandag was het dan zover
en zijn we aan het nieuwe schooljaar begonnen
en hoe! In een hele lange rij kwamen ouders en
kinderen de school binnen. Sommige kinderen
gespannen, andere een beetje afwachtend en
weer anderen vol enthousiasme om weer te beginnen.
We zijn in onze nieuwe stamgroepen gestart met
een continurooster. Dit was voor iedereen spannend. Daarom wordt u ook uitgenodigd om op 30
september te horen hoe leerkrachten het werken
in stamgroepen ervaren en dit met ons te evalueren.
We zijn van start gegaan. Wat mij betreft een flitsende start. We gaan een nieuw jaar tegemoet
met veel nieuwe kansen, nieuwe leerlingen, nieuwe leerkrachten en zelfs een nieuwe school!
Directie
Dit jaar mag ik als nieuwe schoolleider op deze
school aan de slag. Veel leerlingen en ouders kennen mij al als leerkracht. Toch wil ik mij officieel
nog graag aan u voorstellen.
Mijn naam is Anke Fletterman. Ik woon in Moordrecht, getrouwd met Arjan en ik heb drie kinderen
Noor (20), Daan (18) en Chris (15). Tijdens de opleiding heb ik stage gelopen op verschillende
scholen binnen deze stichting en ben via invalwerk uiteindelijk op de Koningin Beatrixschool
terecht gekomen. Ik heb hier gewerkt als leerkracht in verschillende groepen; van groep 3 t/m
8. Daarnaast ben ik plusleerkracht, rekencoördinator, gedragsspecialist geweest en heb ik nog veel
meer andere taken gedaan. Hiervoor heb ik ook
een aantal opleidingen gevolgd. De stap om

schoolleider te mogen worden was een mooie
volgende stap . Ik heb er zin in!
Mocht u mij willen spreken, dan kunt u mij altijd
mailen op directie@konbeatrix.nl. Ik probeer zoveel mogelijk om half 9 bij de ingang van unit 1 en
twee te staan en dan mag u mij ook gerust een
vraag stellen.
Bijbelverhalen
Week 36:
Startweek
Inhoud: Opstarten van het nieuwe schooljaar.
Bijbel: De schat in de akker (Matteüs 13, 44-46).
Week 35 en 36 (26 augustus t/m 6 september):
Reizen
Inhoud: Dwalen of reizen. Zwerven of op pad zijn
met een missie.
Bijbel: Paulus’ bekering (Handelingen 9, 1-19);
Saulus en Barnabas (Handelingen 13 en 14); Naar
Efeze (Handelingen 19, 23-40); Naar Rome
(Handelingen 24 t/m 28).
Informatieavond
Op dinsdag 10 september is de informatieavond.
Deze worden gehouden in de stamgroepen van
uw kind. Het rooster is als volgt:
19.00-19.45 unit 3
19.45-20.00 koffie in de gemeenschapsruimte
20.00-20.45 unit 2
20.45-21.30 unit 1
Oudervertelgesprekken
Op donderdag 19 september zijn de oudervertelgesprekken. Als het goed is heeft u via de mail een
mentorbrief met daarbij de uitnodiging voor de
oudervertelgesprekken ontvangen. Als u nog niet
gereageerd hebt, wilt u dat dan zo snel mogelijk
doen?
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Hoofdluiscontrole
In de voorgaande jaren werd elke eerste woensdag na de vakantie hoofdluiscontrole gehouden.
Hiervoor hadden we een aparte commissie. Vorig
jaar is herhaalde keren een oproep gedaan voor
meer luizenouders. Helaas heeft dit geen reacties
opgeleverd. Daarom is dit jaar besloten om de
hoofdluiscontrole per stamgroep te organiseren.
In deze brief vragen wij u of u hoofdluisouder van
de stamgroep van uw kind wilt worden. U kunt dit
aangeven bij de juf van de stamgroep.
Jaarkalender
Zoals beloofd wordt bij deze nieuwsbrief nogmaals de jaarkalender verstuurd, aangezien er een
enkel foutje in was geslopen. De agenda voor het
komend jaar is ook te vinden op de website van de
school: www.konbeatrix.nl.
Fietsenstalling
Wilt u erop letten dat uw kind zijn/haar fiets in de
fietsenstalling plaatst en niet buiten het hek? Alvast bedankt voor uw medewerking!

turnschoentjes) en zonder zwarte zolen.
 Gymkleding is verplicht, dit is andere kleding

dan wat ze daarna in de klas dragen.
 Er worden een korte broek, shirt (geen
hemd) en geschikte gymschoenen gedragen
tijdens de gymlessen. Geen riemen e.d. in
verband met de veiligheid.
 Deodorantspray is verboden in verband met
de overlast die ontstaat als eerdere sprays
tegelijkertijd worden gebruikt. Vanaf groep 6
mogen wel deodorantrollers gebruikt worden.
 Lange haren graag vast in een staart of
vlecht, sieraden/horloges etc. gaan uit vanwege veiligheid. Deze worden aan het begin
van de les opgeborgen in de gymdoos. Om
kwijt raken te voorkomen uiteraard het advies om sieraden e.d. zoveel mogelijk thuis te
laten.
Sportieve groeten,
Gymmeester Branco
bkranenburg@konbeatrix.nl

Gym
Beste leerlingen en ouders,
Hierbij informatie over de gymlessen van dit
Maandag:
Vrijdag:
08.30 uur leerjaar 4
08.30 uur leerjaar 5b
09.15 uur leerjaar 5a 09.15 uur leerjaar 5a
10.00 uur leerjaar 5b 10.00 uur leerjaar 6
10.45 uur leerjaar 3
10.45 uur leerjaar 4
11.30 uur leerjaar 6
11.30 uur leerjaar 3
12.30 uur leerjaar 7/8 12.30 uur leerjaar 7/8
13.15 uur leerjaar 7/8 13.15 uur leerjaar 7/8
jaar. Voor vragen of opmerkingen kunt u altijd
mailen.
Gymtijden vanaf groep 3:
Gymregels:
Op onze school worden de volgende afspraken
gehanteerd in de gymlessen, maar ook in de
kleedkamer, om zo de veiligheid tijdens deze
lessen te waarborgen:
 Gebruik van gymschoenen is verplicht. Deze
moeten schoon en alleen voor binnen gebruik zijn. Graag stevige schoenen (geen
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