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Nieuwsbrief 3                                                          september 2020 
 
Agenda: 
23 september: kinderpostzegelactie groep 8 

25 september: studiedag (kinderen vrij) 

29 september: Start Kinderboekenweek 

13 oktober: sponsorloop 

15 oktober: afsluiting kinderboekenweek 

16 oktober: studiedag (Kinderen vrij) 

19 t/m 23 oktober: Herfstvakantie 

 

KiVa 

25 september zijn we met alle leerkrachten 

gestart met de methode KiVa. Tijdens de 

studiedag hebben we uitleg gekregen over 

deze methode. Onderstaande link kunt u 

gebruiken om een indruk te krijgen waar deze 

methode voor staat. Vanaf 5 oktober gaan we 

met KiVa van start. Deze week is de 

startweek! 

 

www.kivaschool.nl 

 

 
 

-Samen maken we er een fijne school van!- 

 

 

 

 

 

Gedragsprotocol 

Afgelopen periode hebben we met het team 

in samenwerking met onze gedragsspecialist 

mevrouw Blom, een gedragsprotocol 

samengesteld. Deze is te vinden op de website 

onder protocollen. Hierin staat beschreven 

hoe we op school omgaan met ongewenst 

gedrag en hoe we dit gedrag willen ombuigen 

naar gewenst gedrag. Hieronder kunt u het 

stroomdiagram, wanneer u het uitvergroot, 

lezen. 

 

 
 

 

Kinderboekenweek 2020 

 

 
     
Dit jaar werken we tijdens de 
Kinderboekenweek rondom het thema: ‘En 
toen…..’. Vroeger staat centraal. 

http://www.kivaschool.nl/
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Boeken over geschiedenis. Voorleesboeken 
over vroeger. En welke boeken lazen papa en 
mama of opa en oma vroeger? 
 
Bij de groepen 1 en 2 sluit het thema: 
“Middeleeuwen” natuurlijk enorm aan bij het 
thema van de Kinderboekenweek!! 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
Veiligheid en Corona 

De beslisboom van het RIVM blijft leidend en 
hebben we met alle ouders via Social Schools 
gedeeld. 
Bericht de school wanneer uw kind klachten 
heeft of er binnen uw gezin personen zijn die 
positief getest zijn. Blijf dan thuis!! 
Dit geldt ook voor leerkrachten en we zullen 
ons uiterste best doen om lesuitval te 
voorkomen. 
 
Sponsorloop 
Dit jaar zullen de kinderen voor het goede 
doel gaan lopen en voor het schoolplein. In 
verband met de veiligheid is het niet mogelijk 
voor ouders om de kinderen aan te moedigen. 
Dit jaar hebben de kinderen bedacht dat de 
helft van de opbrengst naar UNICEF gaat. 
Ieder jaar zetten we ook voor het schoolplein 
een bedrag opzij voor het onderhoud en 
aanschaf van materialen en toestellen. 
 

 
 
 

Wecycle scholen- inzamelactie 
Dit schooljaar gaan wij op school meedoen 
met de Wecycle scholen- inzamelactie 
2020.  
Leerzaam, goed voor het milieu, onze 
school spaart voor een mooi cadeau en 
voor een goed doel. 
 

De actie in het 
kort 
Indien u thuis een klein elektrisch 
apparaat heeft dat u niet meer gebruikt of 
wat kapot is, brengt u het naar school.  
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Te denken valt aan een broodrooster, je 
föhn, je krultang, elektrische 
tandenborstel, batterijenspeeltje van de 
baby.... noem het maar op.....gooi het niet 
weg maar neem het mee naar school. Je 
kunt ze inleveren in de doos bij de 
hoofdingang. (nu even meegeven aan de 
juf bij de hoofdingang) 
Bij minimaal 75 apparaten ontvangen wij 
een boekenpakket of wij als school een 
leuke verrassing voor de kinderen. 
Hebben we wel kleine apparaten 
ingezameld maar zijn dit er minder dan 
75? Dan ontvangen we een mooi boek. 
 
Overblijf 
Het overblijfgeld (50 euro voor een heel jaar 
per kind of 5 euro per maand per kind) kunt u 
overmaken op rekeningnummer NL30 ABNA 
0613599322 t.n.v. CBS Beatrix. t.n.v. CBS 
Beatrix. Onder vermelding van de naam en 
groep van uw kind. Mocht u het overblijfgeld 
contant willen betalen dan neemt u daarvoor 
contact op met dhr. Wink. 
 
Betaling ouderbijdrage 
Wij willen u vriendelijk vragen de jaarlijkse 
ouderbijdrage van 18 euro per kind te betalen.  
Wilt u dit bedrag overmaken op 
rekeningnummer van de ABNA: 
NL66ABNA0636195503 t.n.v. 
Oudercommissie CBS Beatrix. 
 
Wij vragen u op de overschrijving de naam en 
groep van uw kind(eren) te vermelden.  
De leden van de ouderraad willen graag hun 
best blijven doen om voor de kinderen leuke 
activiteiten te blijven organiseren, maar 
daarvoor is uw bijdrage onmisbaar.  
Wij hopen op een spoedige betaling. 
 
 
Jeannet van den Berg en Albert-Jan Wink 
 


