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Agenda:
•
•

Woensdag 6 november. Staking
23 november intocht Sint

Even bijpraten…
Als nieuwe directeur heb ik de eerste periode van ons schooljaar erop zitten. Het is wel even
wennen geweest; leiding geven aan een school op twee locaties. Maar langzamerhand
begint alles op z’n plek te komen.
In dit schooljaar zijn er op onze locatie Wolfheze veel veranderingen geweest. Nieuwe
leerkrachten voor groep 5-6 en 7-8. Onze pilot, waarin we op woensdag in de onderbouw
werken met gecombineerde groepen. Voor de Kerst evalueren we deze pilot.
In overleg met Trivium hebben we besloten, gezien alle nieuwe ervaringen, de locatie
Wolfheze dit schooljaar formatief extra te ondersteunen. En dat doen we als volgt:
• een dag extra formatie in groep 7-8, zodat deze leerkrachten extra tijd krijgen voor
hun groep en het opzetten van de verbredingsgroep
• gedurende het schooljaar 2019-2020 worden beide leerkrachten van groep 7-8
begeleid door Jenneke Bal, een ervaren leerkracht groep 8 van de locatie Renkum
• vanaf januari zetten we een dag extra formatie in bij groep 5-6
• de bovenschoolse Intern Begeleider van Trivium zal de rest van het schooljaar zo
nodig één dag per week ondersteunen
Op deze manier willen we onze teamleden wat meer ruimte geven om te wennen aan hun
nieuwe taken.
Soms krijgen we vragen van ouders over het voortbestaan van onze school. We weten
allemaal dat Wolfheze enigszins vergrijsd en het aantal jonge leerlingen wat terugloopt.
Ja, de Pr. Beatrixschool in Wolfheze blijft bestaan. De locatie Wolfheze is formeel een
nevenvestiging van de Pr. Beatrixschool in Renkum. Daardoor is de ondergrens voor het
leerlingaantal in Wolfheze 23 leerlingen en daar zitten we gelukkig ruim boven. Ook volgens
de prognose voor de komende jaren. Over het voortbestaan van onze school hoeven we ons
dus niet ongerust te maken. En dat is ook belangrijk voor de kern Wolfheze zelf!

De Pr. Beatrixschool in Wolfheze heeft dus toekomst! De eerste stappen om te bouwen aan
deze toekomst worden gezet op woensdag 6 november. Ook al wordt er deze dag gestaakt,
wij komen als team s’ avonds bij elkaar om te praten over missie/visie en kernwaarden. Wij
willen met elkaar nadenken en bouwen aan een goed fundament.
De school heeft kansen en toekomstperspectief, wij willen u als ouder hierin graag
betrekken als partners. Goede contacten tussen school, ouders en leerlingen werken door in
de kwaliteit van een school en komen de leerprestaties én de ontwikkeling van de leerlingen
ten goede. Hierin zijn respect en vertrouwen belangrijke voorwaarden om met elkaar te
kunnen samenwerken.
Het team en ik hebben er in ieder geval erg veel zin om verder te bouwen!
Martine van Krevel

Klassenbezoeken
Ik heb de afgelopen twee weken in alle klassen mee
mogen kijken om te zien hoe er gewerkt wordt op
school. Ik ben trots op de kinderen en de
leerkrachten. Er wordt goed gewerkt en er heerst
een fijne sfeer in de klassen. Natuurlijk heb ik ook
verbeterpunten gezien en gaan we dit bespreken en
oppakken in het komende vierjaren plan.
Wist je dat:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

De kleuters de vorm trapezium leren.
Dat in groep 3-4 wordt gerekend met de eieren van de kippen van juf Roshilde
Dat groep 8 bijvoeglijk gebruikt voltooid deelwoord leert
Groep 7 heel goed snelheden kan berekenen
Dat de lessen altijd beginnen met het benoemen van het doel van de les
Dat er in klassen wordt gewerkt met beurtenbalkjes
Dat groep 6 heel goed zelfstandig kan werken
Dat groep 5 leert hoe je woorden kan opzoeken op alfabetische volgorde
Dat de kleuters woorden verdelen in klankgroepen en dit springend door de klas
doen.

Luizen
Na iedere vakantie komen de luizenouders uw kind(eren) controleren op luizen. Op het
moment dat er luizen worden geconstateerd geven de ouders dit door aan het personeel
van de school. Wanneer er lopende luizen worden geconstateerd worden ouders gebeld met
het verzoek om het kind op te halen van school en direct te behandelen, indien dit mogelijk
is. In de bijlage bij deze maandbrief treft u informatie over het behandelen van hoofdluis
volgens de richtlijnen van het RIVM. Hoofduis loopt snel over en de kans op besmetting is
heel groot, waardoor het een probleem van ons allemaal wordt. Belangrijk hierbij is om zo
snel mogelijk in te grijpen. Wanneer er in een klas luizen zijn, wordt er na ongeveer twee
weken na de uitbraak opnieuw gecontroleerd.
Het hebben van luizen is heel erg vervelend voor het kind, maar
ook vaak voor de ouders. Het kan soms een hele klus zijn om het
gezin luisvrij te krijgen en te houden. Wij vinden het belangrijk dat
een kind zich niet onveilig mag voelen, doordat het luizen heeft.
Het is bij deze nog jonge kinderen de verantwoordelijkheid van de
ouders om ervoor te zorgen dat er goed wordt behandeld.

Sint Maarten
11 November is de dag…
Wolfheze viert Sint Maarten
Loop je mee? Alle kinderen zijn welkom!
We verzamelen om 18.00 uur op het dorpsplein.
Daarna gaan we door heel Wolfheze lopen en op zoek
naar…
Zie je een kaarsje bij een raam branden?
Dan mag je aanbellen en jouw mooiste St Maartenlied
zingen!
En wie weet, misschien deelt iemand wel wat met jou!
Neem een lampion en een tasje mee.
Op dinsdag 12 november staat er een mand op school,
hierin kunnen de kinderen het teveel aan snoepgoed
doneren aan de voedselbank.

Buitenspel materiaal
Er wordt volop buiten gespeeld met het nieuwe materiaal. Er is zijn
badmintonrackets en speedladders. Ook zien wij
verantwoordelijkheid bij de kinderen in de omgang met de
materialen. In de vorige maandbrief hebben wij een oproep gedaan
om in de hal een fijne opslagkast te maken. Helaas hebben wij nog
niemand gevonden die zich hiervoor heeft gemeld. Mocht u alsnog
uw handige armen uit mouwen willen steken, dan horen wij dit graag.

Nieuwe collega
Vorige week hebben we een nieuwe collega gevonden voor groep 5-6 . Juf Sharon is net
bevallen van haar tweede kindje en zocht een nieuwe baan op het moment dat zij terug zou
keren van haar zwangerschapsverlof. Zij is al jaren werkzaam in Arnhem en is ook reken
coördinator. Samen met Julia vanuit de MR, hebben wij een positief gesprek gevoerd en zal
zij vanaf 1 januari werkzaam zijn op de Pr. Beatrixschool
in Wolfheze. In de volgende maandbrief zal zij zichzelf
voorstellen.

Parro
Inmiddels is Parro in gebruik. Nog niet alle ouders hebben zich aangemeld voor Parro. Wij
willen u vragen om dit alsnog te doen. Via Parro worden alleen klas gebonden berichten
verstuurd. In deze berichten worden ook foto’s
gestuurd, waardoor u een beeld krijgt wat er
op school allemaal wordt gedaan. Zaken die de
hele school aangaan worden via de mail
verstuurd.

Sinterklaas & kerst
De OC is al begonnen met de voorbereidingen voor de vieringen voor de december maand.
De school zal zoals ieder jaar weer prachtig worden versierd. Mocht u thuis sinterklaas of
kerstversiering over hebben, wat nog goed is maar door u thuis niet meer gebruikt wordt.
Dan zouden wij daar als school erg blij mee zijn.
Via de mail of Parro wordt u op de hoogte gebracht van de activiteiten rondom de
feestdagen.

