
 

 

 

 

 

Agenda:  
 Donderdag 12 september MR vergadering 

 Vrijdag 20 september activiteiten Airborne 

2019 

 Vrijdag 27 september presentatie kanjer 

training 11.30 uur 

 Start Kinderboekenweek 2 oktober 

 5 oktober dag van de leraar. 

 

Fijne start schooljaar 2019-2020 
Wat een fijne eerste weken heb ik mogen ervaren op de beide Beatrix scholen.  

Ik heb veel mensen een hand gegeven, sommige soms zelfs meerdere keren. Het zal vast nog 

een tijdje duren, voordat ik alle namen ken. Mocht u mij nog niet hebben ontmoet, dan 

komt dit vast in de loop van dit schooljaar.  

Ik ben op beide scholen alle klassen langs geweest en heb kennis gemaakt met de kinderen. 

Ik ben toegezongen en heb vele vragen beantwoord van de kinderen. Mijn lievelingskleur, 

geboortestad, favoriete huisdier ze weten het allemaal! 

Ik heb de eerste weken rust ervaren in de gangen en de klassen. Kinderen die met elkaar 

spelen, saamhorigheid en leergierigheid. Leerkrachten die met passie en gedrevenheid voor 

de klas staan.  Uiteindelijk is school de plek, waar je sociale contacten legt, kennis op wil 

doen en jezelf wil ontplooien en je talenten wil ontdekken. Wat een mooie uitdaging om 

hiervan deel uit te mogen maken.  

Want wat we ook doen, het leren en ontwikkelen staat centraal! Mocht u vragen hebben of 

willen sparren over bepaalde zaken, dan ben ik altijd bereid voor een gesprek. U kunt altijd 

een afspraak maken via de mail of binnenlopen als u mij in school treft.  

directie@prinsesbeatrixwolfheze.nl 

Met vriendelijke groet,  

Martine van Krevel 
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Bibliotheek in de school 
De Schoolbieb is weer open! 

Wist je dat lezen en voorgelezen worden hartstikke gezond is? 

Dit geldt voor zowel kinderen als volwassenen. Op de eerste plaats werkt lezen vooral erg 

ontspannen. Het geeft je kind een kijkje in een compleet andere wereld. Spannend, 

avontuurlijk, vrolijk en vol fantasie. 

Vanaf het moment dat je kind zelf woorden kan herkennen en kan lezen, gaat er helemaal 

een wereld voor ze open. Niet alleen werkt je kind aan een uitgebreidere woordenschat, ook 

is het goed voor de algehele taalontwikkeling. Hij of zij leert veel op het gebied van schrijven, 

grammatica, zinsbouw en spelling. En daar heeft je kind op school weer veel profijt van! 

Alle kinderen van de Prinses Beatrixschool hebben toegang tot de schoolbieb. Voor elke 

leeftijd zijn er leuke prentenboeken, leesboeken en informatieboeken voor je spreekbeurt of 

werkstuk.  

Vanaf maandag 26 augustus is de schoolbieb weer geopend. Afgelopen week zijn we druk in 

de weer geweest om de bieb weer helemaal schoon te maken en in te richten. Voortaan zal 

de bieb elke maandag om 14:45 uur en elke woensdag en vrijdag om 12:00 uur een half uur 

geopend zijn.  

We zijn nog op zoek naar één ouder die elke week een half uurtje op een vaste middag de 

bieb wil bemensen. Interesse? Voor meer informatie of aanmelden kun je contact opnemen 

met juf Marlies. m.vanroest@prinsesbeatrixwolfheze.nl 

Graag tot ziens in de bieb! 

Luizen controle 
Alle kinderen zijn weer gecontroleerd op luizen, wanneer er luizen worden geconstateerd, 

krijgt u als ouder een bericht van de luizenouder of van school. Soms kan er gevraagd 

worden om uw kind direct op te halen van school. Dit om verdere verspreiding  te 

voorkomen. Indien er luizen bij uw kind in de klas zijn aangetroffen ontvangt u hiervan een 

mail. U kunt uw kind dan ook zelf extra controleren op 

hoofdluis.  
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Airborne 
Op vrijdag 20 september gaat groep 1 t/m 8 naar de paradropping gaan op Camping de 

Lindenhof. De groepen 5 t/m 8 krijgen hier ook een lunch aangeboden, zij hoeven deze dag 

geen lunch mee naar school te nemen.  

De groepen 7 & 8 hebben ook een ochtend programma in het 

museum.  

Op zondag 22 september is de herdenking in Oosterbeek. 

Kinderen uit groep 7 & 8 zullen hierbij aanwezig zijn.  

Vanwege de te verwachte drukte vragen wij u vriendelijk om 

zoveel mogelijk samen te rijden of op de fiets te gaan.  

De groepen 7 & 8 krijgen hier aparte verdere info over.  

 

Kanjertraining 
De eerste weken zijn we in de klassen o.a. bezig geweest 
met groepsvorming. Dit hebben we gedaan in de vorm 
van kennismakingsspelletjes, vertrouwensoefeningen.  
De kanjerposters, petten, regels van de klas zijn allemaal 
besproken. De kanjermethode wil ook u als ouder 
betrekken bij het hele Kanjer gebeuren hier op school. 
Daarvoor zijn ouder doe-bladen ontwikkeld. 
Wij, als leerkrachten, zien deze doe-bladen als stimulans 
om thuis in gesprek te gaan met uw kind over 
onderwerpen die zijn besproken in de klas. Dit is geheel vrijblijvend. 
De leerkrachten geven het doe-blad zelf mee wanneer een thema/lessenserie wordt 
afgesloten.  
 
Op 27 september om 11.30u hebben we een gezamenlijke afsluiting van de kanjer 
startweken. Dit is in de hal, waarbij elke groep iets laat zien. 
U bent hierbij van harte welkom!  
 

 

 

 

 

 



 Parro
Wij Gaan in dit nieuwe schooljaar gebruik maken van Parro. Parro is een ouderapp, zodat wij 

als school eenvoudig en snel met ouders kunnen communiceren. Binnenkort ontvangt u van 

ons een e-mail, zodat u ook Parro kunt gebruiken.  
Altijd op de hoogte 

Het wordt voor ons als leerkrachten 

gemakkelijk om ouders op de hoogte te 

houden. De berichten komen direct 

aan. Voorbeelden van wat we kunnen 

communiceren via de app zijn:  

afspraken voor de komende dagen, 

uitjes, spullen meenemen, vrijwilligers 

vragen, leuke mededelingen of foto’s.  

 

 

 

Veilig & privé 

Middels Parro blijven privégegevens beschermd, andere Parro-gebruikers hebben geen 

toegang tot uw gegevens. Foto’s worden veilig gedeeld binnen de eigen klassenomgeving. In 

verband met de AVG (privacy wet), vragen wij uw toestemming foto’s met uw kind erop te 

delen binnen Parro. Uitsluitend ouders van de klas hebben toegang tot deze omgeving. U 

krijgt binnenkort het toestemmingsformulier voor het al dan niet plaatsen van foto’s van uw 

kind. Pas wanneer we uitdrukkelijk uw toestemming hebben, zal fotomateriaal met uw kind 

daarop worden gedeeld.  

 

Nieuwsbrief  WORDT maandbrief 

U bent gewend dat de nieuwsbrief van de Beatrixschool 

twee wekelijks in uw mailbox verschijnt. Aangezien we veel 

van onze communicatie komend schooljaar via de ouderapp 

‘Parro’ willen gaan doen, zal de nieuwsbrief niet meer elke 

week verschijnen, maar ééns in de maand.  

 


