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Spreuk van de week
Als we wachten tot we er klaar voor zijn, dan zullen we de rest van ons leven wachten.
Goede Doelengeld deze week
Elke maandag mogen kinderen wat geld meenemen voor het goede doel.
Deze week is er in totaal € 17,40 meegenomen door de kinderen. Hartelijk dank.
Bijbelverhalen
Kijk dan naar me! Genesis 29: 21-35 en Genesis 30: 1-24
Na de bruiloft blijkt dat Lea de plaats van haar jongste zus heeft ingenomen. Jakob werkt
nog eens zeven jaar om ook met Rachel te kunnen trouwen. Lea krijgt kinderen en hoopt dat
Jakob nu van haar zal houden; maar hij heeft alleen maar aandacht voor Rachel.
Datalek bij Biblionet
Wij zijn als school op de hoogte gesteld van een mogelijk datalek bij Biblionet Drenthe,
waardoor mogelijk leerlinggegevens in handen van derden zijn gevallen. Het gaat om
gegevens die wij als school in verband met de Bibliotheek op school aan de Bibliotheek
verstrekt hebben. Deze gegevens zijn gedeeld met de Bibliotheek om het uitlenen van
boeken aan uw kind(eren) mogelijk te maken.
Biblionet Drenthe heeft melding gedaan van dit mogelijke datalek bij de Autoriteit
Persoonsgegevens. Ons schoolbestuur zal dit ook doen.
Biblionet Drenthe én de betrokken bibliotheken nemen alle denkbare voorzorgsmaatregelen
om de toegang tot de gegevens te blokkeren. Zowel de school als Biblionet Drenthe
betreuren dit incident ten zeerste.
Het is altijd verstandig om op te letten of uw persoonsgegevens worden misbruikt. Als u
denkt dat dit gebeurt, meld dit dan bij het Centraal Meldpunt Identiteitsfraude en -fouten.
Voor meer informatie kunt u terecht op www.bibliothekendrenthe.nl/datalek.
Vraag van de week
Hoe staat het met de opbrengsten van de Beatrix?
We zitten bij de eindtoets van groep 8 in de top 5 van alle scholen van COG Drenthe.
Ook de andere groepen doen het goed en zitten allemaal boven het landelijke gemiddelde
van de Citotoetsen. En daar zijn we best trots op.
Afwezigheid
Dinsdag 26 september is meester Kiers afwezig i.v.m. directieoverleg.
Kinderpostzegels groep 8
Woensdag 27 september start de Kinderpostzegelactie. Onze jongens en meisjes kunnen
vanaf 14.00 uur op pad om zoveel mogelijk te verkopen. Wij wensen jullie veel succes!
Tennisles groep 3/4
Dinsdag as (26 september) krijgen de kinderen van groep 3/4 een uurtje tennisles. Dit is ons
aangeboden door TC Smalhorst. Hierbij is het handig om buitensportschoenen te dragen en
prettig zittende kleding waar de kinderen lekker in kunnen bewegen.
Open dagen groep 1 en 2
De komende 2 weken staan de open dag (i.p.v. een informatieavond) gepland. In de hal bij
de kleuteringang hangt een intekenlijst, waarop u kunt aangeven wanneer u een dag of
dagdeel mee wilt draaien, om te kijken hoe het er in een kleutergroep aan toe gaat.
N.B. er is plaats voor max 4 ouders per keer.
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OR en MR
De jaarvergadering vindt plaats op dinsdag 17 oktober en begint om 19:45 uur.
Noteer alvast in uw agenda. Verder kunt u zich nog opgeven om lid te worden van de MRoudergeleding.
Typeles
De typelessen bij ons op school starten op woensdag 11 oktober om 14:15 uur.
De kinderen die zich hebben opgegeven krijgen nog persoonlijk bericht.
Oud papier
Er was in september 1370 kg verzameld in de oud papier container. Spaart u weer mee!
De volgende keer staat de container op 16 en 17 oktober bij de school.
Ingekomen berichten en post
Speel-o-theek Beilen
Wist u dat er in de bibliotheek ook een speelotheek gevestigd zit! Bij de speelotheek kunt u
verschillende soorten speelgoed lenen, zoals: babyspeelgoed, playmobiel, wii, hoverboard,
buitenspeelgoed enz. Wil uw kind iets heel graag hebben, maar twijfelt u of hij daar wel
lange tijd plezier van zal hebben. Dan is de speelotheek de perfecte plek om het eerst te
testen, voordat u het zelf aanschaft. Voor een klein bedrag per jaar, bent u al lid van de
speelotheek! Kom gerust een keer vrijblijvend bij ons langs!
Wij zijn geopend op: Dinsdag van 11.00-12.00 uur en vrijdag van 18.45-20.00 uur
Voor meer info: www.speel-o-theekbeilen.nl of mail naar info@speel-o-theekbeilen.nl
Voor degene die het leuk lijkt, we zoeken ook nog vrijwilligers voor ons gezellige team!
Datum

Activiteit

25 september
26 september
26 september
27 september
27 september
25-29 september
05 oktober

19:30 uur Infoavond groep 8
19:30 uur Infoavond groep 7
Meester Kiers niet aanwezig
Start kinderpostzegels
19:30 uur Infoavond groep 5/6
Open lesdagen kleuters
Landelijke stakingsdag onderwijs. School gesloten
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