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Beste ouders/verzorgers, 
 
Nog een week en we hebben al weer voorjaarsvakantie. Hopelijk gaan we af en toe wat 
merken van het voorjaar. Aan de natuur is het al te zien! 
Volgende week staat in het kader van de oudergesprekken, op dinsdag- en 
donderdagavond. Aan het eind van de week krijgen alle kinderen hun portfolio mee naar 
huis. Hierin zit voor groep 3 t/m 8 ook het onderdeel “rapport”, bij de groepen 1 en 2 bestaat 
dit onderdeel alleen uit de cito-grafieken. Zou u in de week na de voorjaarsvakantie het 
portfolio weer mee terug willen geven, dan kunnen de kinderen hiermee op school weer aan 
de slag. 
 
Wijziging aanwezigheid directie 
Naast directeur van obs Koningin Beatrix zal ik na de voorjaarsvakantie starten als interim 
directeur van obs de Boogerd in Maurik. Paula van Blokland zal op dinsdag worden vrij-
geroosterd om organisatorische zaken over te nemen. Juf Thea ten Broeke zal op dinsdag in 
groep 1/2a zijn.Op maandagmiddag, woensdagochtend, donderdag en vrijdagmiddag zal ik 
op de Beatrixschool aanwezig zijn. Heeft u vragen of suggesties kunt u altijd bij mij terecht. 

Vacature voorzitter en secretaris activiteitencommissie 
Eind van dit schooljaar gaan Maaike van Veenendaal en Patricia Hollenga stoppen met hun 
taak in de AC. Wij zijn daarom op zoek naar twee nieuwe enthousiaste leden. Wie wil ons 
komen versterken? 

The Leader in me 
De maand februari werken we met de kinderen aan:Synergie: Samen beter 
Na de voorjaarsvakantie starten we met gewoonte 7: Houd de zaag scherp : Balans voelt 
het beste 
Tip: Heeft u al op het leerplein gekeken? Onze boom van de 7 gewoonten is bijna klaar! 
 

NL-DOET!!! Helpt u een handje? 
Helpt u ons mee met het verven van het schoolplein? Kom klussen op vrijdagmiddag 9 maart 
13.00 uur-17.00 uur. Het schoolplein heeft een lik verf nodig. Samen gaat dat sneller! 
Aanmelden kan bij de leerkracht van uw kind. 

Wijziging eindtoets groep 8 
Op maandag 16 april en dinsdag 17 april a.s. zullen de leerlingen van groep 8 de eindtoets 
van AMN maken. De centrale eindtoets P.O. vervalt dus. 
 
Waarom hebben wij gekozen voor AMN? 
- De AMN is een adaptieve toets die de leerlingen digitaal maken. Dat betekent dat de 
toets zich aanpast aan het niveau van de leerling die hem maakt. De opgaven 
worden moeilijker als het te makkelijk is voor de leerling en andersom. De leerling 
hoeft zo geen opgaven te maken die onder of boven zijn niveau zijn. 



- De AMN toets wordt afgenomen op 2 ochtenden. 
- Behalve de eindtoets van AMN is er ook een andere toets: de “Aansluiting PO-VO”. 
Dit is een digitale toets die de leerlingen in groep 7 maken. Op die manier krijgen 
leerlingen en ouders eind groep 7 al een reëel pré-advies. 
- Wij, als Beatrixschool, geloven in het complete beeld van een kind, dus niet alleen in 
een cognitieve eindtoets. De Aansluiting PO-VO brengt ook gedrag, houding en 
interesses van een leerling is kaart door middel van vragenlijsten. Zowel de leerling, 
leraar als de ouders vullen een vragenlijst in. Door zo een compleet beeld te 
schetsen zijn de kansen van een kind beter te zien en ook welke begeleiding het best 
past. Dit kan worden meegenomen in de uiteindelijke schoolkeuze van een kind. 
(www.amn.nl) 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Jacqueline de Fouw 
directeur 
Obs Koningin Beatrix 


