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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 € 17,35 meegenomen door de kinderen. Hartelijk dank.
Bijbelverhalen
Laat me gaan Genesis 30: 25-43 en Genesis 31: 1-24
Jakob wil weg bij Laban, hij wil terug naar waar hij vandaan komt. Van Laban mag hij de
gespikkelde en gevlekte dieren meenemen, maar hoeveel zijn dat er eigenlijk? Uiteindelijk
vertrekt Jakob als Laban het niet doorheeft.
Welkom
We heten Rosalie Doldersum van harte welkom in groep 1 en wensen haar en ook haar
ouders een heel fijne tijd bij ons op de Beatrix.
Kinderboekenweek
Woensdag 4 oktober begint de Kinderboekenweek met dit jaar een griezelig en spannend
thema! Kent u nog de hongerige wolf uit het sprookje van Roodkapje? Of weet u nog hoe
spannend “Knibbel-knabbel-knuisje, wie knabbelt daar aan mijn huisje” voorgelezen werd?
Niet alleen in oude verhalen en sprookjes komen enge personages en spannende
gebeurtenissen voor; ook in de populaire boeken van nu valt er genoeg spannends te
beleven. Even griezelen en bibberen mag natuurlijk, maar het moet vooral een leuke
Kinderboekenweek worden!
We starten de woensdag met een feestelijke opening met alle kinderen en uw zoon of
dochter mag verkleed op school komen. Wij realiseren ons dat het kort dag is om nog
verkleedkleding te regelen, daarom is het vrijblijvend. Iets heel eenvoudigs zoals een hoedje
of een beetje schmink kan al een feestelijke uitstraling geven. Het thema griezelen kan
kinderen uitnodigen om in horrorkleding en enge maskers op school te verschijnen, maar dat
is nadrukkelijk niet de bedoeling. Het moet voor jong en oud een fijne Kinderboekenweek
worden zodat iedereen nog op school durft te komen .
Vraag van de week
Doet onze school ook mee aan de landelijke stakingsdag?
Ja en dat betekent zoals in een eerdere brief geschreven is, dat op die dag de school
gesloten is. U dient zelf voor opvang te zorgen. De afdeling kinderopvang is niet gesloten.
Koptelefoons / oordopjes
Op school wordt er in de verschillende groepen al veel gewerkt met de laptops. Hiervoor
hebben alle kinderen eigen oordopjes of een koptelefoon nodig. Wilt u deze meegeven aan
uw kind? Ze zijn voor een klein bedrag bij o.a. de Action te koop.
Feest in groep 3 / 4
De juffen van groep 3/4 zijn allebei al jarig geweest en willen dit graag met de klas vieren op
woensdag 11 oktober. De kinderen mogen die dag verkleed op school komen, maar dit hoeft
niet. Voor eten en drinken zorgen wij die dag. Wel graag een lunch meegeven voor de grote
pauze. We gaan er een leuke dag van maken!
Studiedag 9 oktober
Op maandag 9 oktober zijn de kinderen vrij i.v.m. een studiedag van het team. Op deze dag
gaan we onder leiding van Ellen Kuster ons bezig houden met de vraag hoe we de school
voor de toekomst gaan inrichten en vormgeven.
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Uit de school geklapt
Even voorstellen…….
Mijn naam is Ingrid de Groot en ben 25 jaar. Afgelopen juni ben ik afgestudeerd als
leerkracht. Wellicht zult u mij herkennen als ik uw zoon of dochter in de groep heb. Op de
dinsdag sta ik voor groep 8 en op de donderdag en vrijdag sta ik voor groep 7. Ik vervang
juf Karen vanwege zwangerschapsverlof en ouderschapsverlof. De eerste vier weken van het
schooljaar zijn voorbij gevlogen. Ik sta met veel plezier voor beide groepen.
Voor vragen over uw kind of voor algemene vragen kunt u op deze dagen altijd even binnen
lopen in de groep.
Even voorstellen…….
Mijn naam is Anika ten Have en ik ben 23 jaar oud. Vorig schooljaar ben ik gevraagd om
hier, op de Beatrixschool te komen werken in groep 3/4. Nadenken over deze vraag was niet
nodig. Het leek mij ontzettende leuk om hier als leerkracht te komen werken.
Inmiddels zitten de eerste vier weken er alweer op. De weken zijn voorbij gevlogen. Met veel
plezier heb ik deze weken beleefd. Enthousiaste kinderen, een fijne sfeer en een gedreven
team. Wat wil ik als leerkracht nog meer.
Naast de twee dagen die ik werk op de Beatrixschool werk ik ook nog twee dagen op school
in Drijber. Op donderdag en vrijdag ben ik aanwezig op de Beatrixschool. Voor vragen staat
de deur altijd open.
Voorstelling groep 1 t/m 4
Op maandag 2 oktober is er een voorstelling voor groep 1 t/m 4 met als titel: Nest.
Hiervoor gaan ze met elkaar lopend naar de Eshorst. Op vrijdag 6 oktober komt er een
gastdocent een workshop, over dit onderwerp, in de eigen groep verzorgen.
Jantje Beton
De kinderen van groep 6 moeten hun lotenboekjes en het geld zo spoedig mogelijk weer
inleveren bij hun juf.
Ingekomen berichten en post
Biblionet Drenthe
Biblionet Drenthe heeft ons laten weten dat de usb-stick met o.a. leerlinggegevens die
vorige week kwijt leek te zijn teruggevonden is. Het is hiermee uitgesloten dat de data
worden misbruikt.
De situatie van afgelopen week is voor Biblionet Drenthe en de betrokken bibliotheken
aanleiding om de procedures en afspraken rond privacy nog verder aan te scherpen.
Disco zwemmen
Op vrijdag 13 oktober is er weer discozwemmen in zwembad De Peppel van 19.30-21.30 uur
voor alle basisschoolleerlingen t/m groep 8 met minimaal een zwemdiploma A. Kosten € 3,-Tevens heeft het zwembad tijdens de herfstvakantie een leuke actie voor het recreatief
zwemmen: entree 2 personen voor de prijs van 1!
Datum

Activiteit

02
04
05
06
09

Groep 1 t/m 4 voorstelling
Start Kinderboekenweek
Landelijke stakingsdag onderwijs. School gesloten. Kinderen vrij.
Groep 1/2 krijgen een workshop n.a.v. de voorstelling Nest.
Studiedag team. Kinderen vrij.

oktober
oktober
oktober
oktober
oktober
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