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Nieuwsbrief 5                                                                                  november 2020 
 
Agenda: 
24 november: voortgangsgesprekken 15.00-

21.00 uur. 

4 december: Sinterklaasfeest (kinderen 12.30 

uur uit, geen overblijf) 

17 december: Kinderen 12.30 uur uit. 

18 december: Kinderen lesvrij. 

 

Voortgangsgesprekken 

Op 24 november zullen de leerkrachten 

telefonisch of via Teams gesprekken voeren 

over de voortgang van uw kind. U heeft de 

mogelijkheid om via social schools een tijd 

inplannen tussen 15.30 uur en 21.00 uur. De 

inschrijfperiode zullen de leerkrachten 

openzetten van dinsdag 10 november 16:00 

uur tot dinsdag 17 november 16.00 uur. 

 

Studiedag 4 november 

Afgelopen week hebben wij een studiedag 

gehad over het werken met KIVA!, onze 

nieuwe methode sociaal emotionele 

ontwikkeling. In de groep worden lessen 

gegeven die gericht zijn op een veilig klimaat 

in de groep en veel aandacht wordt gegeven 

aan het voorkomen en bestrijden van 

pestgedrag. Regelmatig ontvangt u van het 

KIVA team (leerkrachten van de school) een 

ouderbrief waar allerlei zaken omtrent de 

methode met u worden gedeeld. 

 

De leidsters van Dikkie Dik hebben deze dag 

een voorlichting gekregen over Uk en Puk. 

Speciale aandacht was hier ook voor de 

sociaal emotionele ontwikkeling bij peuters en 

hoe daar gericht en planmatig mee aan de slag 

te gaan. 

 

 

 

Overblijf betalingen 

De financiën van de school zijn gecontroleerd 

door de MR en zijn goedgekeurd. 

We gaan de komende tijd ouders, die het 

afgelopen jaar nog niet de totale bijdrage 

hebben voldaan, een brief sturen met het 

verzoek de betaling van de overblijf 2019-

2020 in orde te maken. Het resterende bedrag 

kunt u overmaken naar NL30 ABNA 

0613599322 t.n.v. CBS Beatrix. Vermeld dat 

het gaat om een nabetaling van 2019-2020 en 

de groep en naam van uw kind. 

 

Financiën OR 

Ook de OR vraagt om een bijdrage om zaken 

te organiseren die extra zijn. Een aantal van 

deze activiteiten gaat niet door. Het geld 

wordt echter anders ingezet en komt ten 

goede aan de kinderen. Denk aan extra 

speelmateriaal in de groepen en aan buiten-

speelmateriaal. Alvast bedankt voor uw 

bijdrage. 

 

Sinterklaasfeest 

Het sinterklaasfeest van dit jaar zal anders 

gaan verlopen. We houden geen intocht op 

het plein. Sint zal de kinderen van de groepen 

1 t/m 4 in het speellokaal ontvangen. Ouders 

kunnen daarbij niet aanwezig zijn. We zullen 

wel foto’s maken van dit feest, deze zullen wij 

met u delen.  

 

Voorlichting Voortgezet Onderwijs groep 7 en 

8 

De geplande informatieavond op 26 

november komt te vervallen. De informatie zal 

op een andere wijze met u gedeeld worden. U 

wordt hierover geïnformeerd.  
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Veiligheid en Corona 
De beslisboom van het RIVM blijft leidend. 
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. 
 
Verf gesponsord door Simonis 
Wij bedanken Simonis verf voor de levering 
van de verf om de prikborden een mooie 
blauwe kleur te geven. 
Bedankt!!! 
 

 
 
Sponsorloop 
De opbrengst van de sponsorloop wordt zo 
spoedig mogelijk met u gedeeld. Dit jaar 
hebben de kinderen voor het goede doel 
gelopen en voor het schoolplein. 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, 
wilt u het dan mee naar school geven. 
Te denken valt aan een broodrooster, een 
föhn, een krultang, een elektrische 
tandenborstel, batterijenspeeltje van de 
baby.... noem het maar op.....gooi het niet 
weg maar neem het mee naar school. U 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 een leuke verrassing voor de 
kinderen. Hebben we 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 
De jaarlijkse ouderbijdrage bedraagt 18 euro 
per kind. Dit bedrag kunt u overmaken op 
rekeningnummer: NL66ABNA0636195503 
t.n.v. Oudercommissie CBS Beatrix.  Ook hier 
weer graag met vermelding van de naam en 
groep van uw kind(eren). 
 
De leden van de ouderraad willen graag hun 
best blijven doen om voor de kinderen leuke 
activiteiten te blijven organiseren, daarvoor is 
uw bijdrage onmisbaar! 
 
 
Jeannet van den Berg en Albert-Jan Wink 
 


