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Nieuwsbrief  
Vrijdag 10 maart 2023 
 

 
Opening project 'Tijd' 
Al dagenlang volgden we alle weer-apps op de voet en we waren vol goede moed vanmorgen. Al heel 
vroeg was de projectcommissie op school om alles klaar te zetten. Helaas bleek de hoeveelheid 
regen echt teveel om met alle kinderen en hun crêpepapieren mutsen, zelf geverfde vlaggen en 
prachtige verkleedkleding naar buiten te gaan. Maar natuurlijk hebben we dit probleem creatief 
opgelost. In de kleutergroepen zijn alle historische figuren uit de 'Tijdmachine' langs de groepen 
gegaan en in de andere groepen hebben we in het speellokaal de opening alsnog 'gevierd' met 
elkaar. Er was een heuse dinosaurus op bezoek, een holbewoner, twee Griekse Godinnen, een ridder 
uit de Middeleeuwen, een schooljuf en een astronaut om de kinderen mee te nemen in de tijdlijn 
'Van vroeger naar nu'. We zullen via Parro wat beeldmateriaal met u delen, zodat u toch een 
impressie krijgt van onze feestelijke ochtend op school.  

 
Presentatie project 
Op donderdag 23 maart bent u van 17.00 uur tot 19.00 uur van harte welkom op onze project 
presentatie. Neem gerust de buren, vrienden, familie en opa's en oma's mee, want het zal een 
geweldig mooie namiddag worden. Alle groepen gaan de komende tijd hard aan het werk om 
rondom een zelfgekozen thema binnen het project 'Tijd' aan de slag te gaan.  
Let op: Deze donderdag 23 maart zijn alle kinderen ’s middags vrij. We verwachten natuurlijk wel alle 
kinderen met hun ouders/verzorgers op school tijdens de presentatie. De kinderen mogen dan met u 
een rondje lopen langs alle groepen, hierbij starten ze in hun eigen lokaal. Er zal ook een speurtocht 
zijn, zodat u niets mist.  

 
Ouder-inloop met koffie/ thee 
Op 24 februari was er weer een koffie-inloop voor ouders/verzorgers in de personeelskamer. Het 
was een gezellig uurtje kennismaken en bijpraten met elkaar. De aanwezige ouders gaven aan dat ze 
denken dat veel meer ouders dit 'koffiemoment' zouden waarderen. Misschien is de drempel te 
hoog, of zijn ouders het vergeten? Of misschien lezen ouders de Nieuwsbrieven niet goed? Zomaar 
wat gedachten die door de aanwezige ouders werden gedeeld. De ouders die aanwezig waren gaven 
aan de ontmoeting met elkaar erg waardevol en gezellig te vinden. Er is gelegenheid kennis te maken 
met andere ouders en als je vragen hebt, of dingen wil bespreken is er alle ruimte om met elkaar in 
gesprek te gaan. Ook als je niks te bespreken hebt, maar gewoon even gezellig koffie wil drinken, ben 
je van harte welkom. 
Op vrijdag 14 april hebben we om 8.30 uur weer een koffie-inloop. We hopen dat veel ouders de 
weg naar de personeelskamer in de Bonbondoos weten te vinden. (De bonbondoos is het groen-
blauwe gebouw op het schoolplein waar de groepen 5 t/m 8 zitten). Iedereen is van harte welkom! 
Noteert u dit moment in uw agenda? 
 

Noodplan 
Bij ziekte van de juf of meester doen we er alles aan om vervanging te regelen. Soms moeten we dan 
een groep verdelen. In de kleutergroepen kunnen we de groepen niet verdelen, omdat de 
kleutergroepen te groot zijn om extra kinderen op te vangen. Dus bij gebrek aan vervanging kan het 
gebeuren dat we een groep niet naar school kunnen laten gaan. Denkt u alvast na over uw vangnet in 
geval van lesuitval? Dat scheelt u veel gedoe als uw kind onverwacht niet naar school kan.  
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Op tijd! 
Op tijd op school zijn is een belangrijke afspraak bij ons op school. Dat geeft rust in de school en 
duidelijkheid voor de kinderen. We beginnen onze lessen heel graag op tijd. Dat betekent dat we 
verwachten dat de kinderen om 8.20 uur de school binnenlopen, zodat we om 8.30 uur kunnen 
starten met de lessen. Vooral in onze groepen 1 t/m 4 zien we een toenemend aantal ouders niet op 
tijd arriveren met hun kind(eren). Dat is storend bij aanvang van de lesdag. In de middag gaan om 
13.05 uur de deuren open. Ook dan verwachten we alle kinderen op tijd in de school. Zorgt u dat u 
op tijd vertrekt? Dat draagt ook bij aan een ontspannen begin van de dag voor uw kind. 

 
Kliederkerktasjes 
Zondag 26 maart deelt het team Kliederkerk Dubbeldam en Stadspolders de Kliederkerk tasjes uit. In 
het tasje zit een creatief boekje, knutselspullen en lekkers. Je kunt als gezin samen ontdekken, samen 
vieren en samen eten. Zo beleef je de Kliederkerk thuis! Wil je ook graag een tasje hebben? Mail dan 
voor dinsdag 21 maart naar kliederkerk@missiedordt.nl. Vermeld daarbij je naam en het aantal 
kinderen. Je kunt de tasjes op zondag 26 maart tussen 11:30 uur en 12:00 uur ophalen bij de 
Beatrixschool. Tot dan! Team Kliederkerk Dubbeldam en Stadspolders 
 

 
Belangrijke data:  
23 maart: Alle leerlingen ‘s middags vrij! 
23 maart: Afsluiting Project “Tijd” van 17 uur tot 19 uur.  
24 maart: Nieuwsbrief 14. 
28 maart: Theoretisch verkeersexamen groepen 7. 
29 maart: Nationale Rekendag. 
31 maart: Onderwijsnieuwsbrief 2. 
5 april: Schoolwerk bekijken. 
6 april: Paasviering in alle groepen (alle leerlingen om 13 uur vrij). 
6 april: Nieuwsbrief 15. 
7 april t/m 10 april: Paasvakantie. 
14 april: Ouderinloop 8:30 uur 
 


