Maandbrief
Pr.Beatrixschool Wolfheze
Maart 2020
Agenda:
•
•
•
•

Dinsdag 17 maart Ouderavond groep 8, 20.00 uur
(onder voorbehoud i.v.m. Corona ontwikkelingen)
Vrijdag 2 april Palmpasen optocht groep 1-4
10 april Goede vrijdag, alle kinderen vrij
Maandag 13 april 2e paasdag alle kinderen vrij

Laatste dag juf Fenneke
Vrijdag 27 maart is de laatste werkdag van juf Fenneke. Zij
vertrekt naar een andere school. Nieuwe kinderen, nieuw
schoolgebouw, nieuwe uitdagingen. Op vrijdag 27 maart neemt
juf Fenneke afscheid van de Beatrixschool in Wolfheze.
Mocht u als ouder gedag willen zeggen in de laatste week, bent u
van harte welkom om na schooltijd even langs te komen.
Wij bedanken juf Fenneke voor haar inzet, betrokkenheid en humor. De kinderen en collega’s zullen
haar missen, maar wensen haar ook heel veel plezier en geluk toe op haar nieuwe werkplek.

Hoe wij de voorleeswedstrijd ervaren hebben.
We kwamen aan bij de bieb. Er was een kamer met
stoelen en banken. Vooraan stond een grote stoel,
waar de voorlezers in zouden gaan lezen. Na het
voorwoord begonnen de eerste vier met lezen. Toen
hadden we pauze met wat lekkere hapjes. Terwijl de
andere lezers gespannen zaten te wachten. Na de
pauze mochten de andere drie lezen. Waaronder
Roos (ik) met het boek de ongelofelijke Leonardo.
Daarna hadden we een langere pauze. In die tijd ging
de jury overleggen over wie er naar de halve finale
mocht. Alle 7 kampioenen zaten gespannen te wachten. Toen de jury eruit was kreeg eerst iedereen
een cadeau en een compliment. Jammer genoeg won Roos (ik) niet.
Sylke was de gelukkige. Maar ja volgende keer beter. Groetjes Yara, Lieke en Roos

Juf Sjanie
Juf Sjanie was in de week voor de voorjaarsvakantie niet lekker. Na de voorjaarsvakantie is zij weer
begonnen met werken, helaas is juf Sjanie niet opgeknapt en
zit zij met een bacteriële longontsteking thuis.
Juf Anne probeert zoveel mogelijk de dagen van juf Sjanie op
te vangen, de andere dagen zullen wij proberen een invaller
te regelen voor de kleuters.
Wij wensen juf Sjanie heel veel beterschap en hopen dat zij
snel zal opknappen.

LENTE!!
In groep 1-2 is de lente al begonnen!
In de klas hebben de kinderen samen met de juf een
bloemenwinkeltje gemaakt. Dit is mede mogelijk gemaakt
door de bloemist uit Driel, die gratis bloemen en planten
leverde!
Buiten hebben de kleuters bloemen in een potjes geplant.
Daarvoor gebruikten ze zand uit het bos. Heerlijk dat dit kan
op ons prachtige plein!

GEHOORD IN GROEP 1-2
•
•
•
•
•

'Juf kijk eens! Deze stuiterbal mocht ik gisteren rammelen.’ (grabbelen)
‘Wie weet hoe deze bloem heet?’ ‘Een hyacint, die groeit in Sinterklaas zijn buik.’
De juf vertelt dat Liselotte een stagiaire is omdat ze graag juf wil worden. Een kind zegt tegen
Liselotte: ‘Eigenlijk vind ik je nu al een juf.’
Juf Anne vraagt aan een kleuter of ze kan helpen om zijn knoop
dicht te doen. De kleuter antwoordt dat hij het aan de andere juf
vraagt, omdat ze het ook moet leren.
'Vroeger lustte ik geen pionnen juf.’ (champignons)

LODEN LEIDINGEN
Zoals u wellicht vernomen heeft, blijkt uit onderzoek dat lood in drinkwater ongezond is voor jonge
kinderen.
Naar aanleiding hiervan heeft de gemeente Renkum de leidingen vanaf de watermeter (dus inpandig)
van alle schoolgebouwen en andere gemeentelijke panden van voor 1960 gecontroleerd. Hieruit is
gebleken dat er geen loden leidingen inpandig aanwezig zijn op de Prinses Beatrixschool.

Triviumdag
Woensdag 11 maart hadden wij voor alle Trivium medewerkers een studiedag. Voor de kinderen
betekende dit een vrije dag.
De dag startte met een voorstelling van Ivo Mijland ‘Gekke kinderen zijn anders
gewoon’. Vervolgens zijn er ronde-tafel-gesprekken gevoerd over stellingen, die
aansloten bij de voorstelling. Na een heerlijke lunch hebben alle collega’s een
workshop gevolgd. Van een lachworkshop tot een workshop creatief schrijven.
Er waren wel meer dan 10 verschillende workshops waar collega’s aan konden
deelnemen. Moe, voldaan en met energie is iedereen weer huiswaarts gegaan.
Een mooie inspirerende onderwijsdag.

