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Na een prachtig kerstfeest kunnen we vandaag beginnen aan onze kerstvakantie. Gewoonte 
7: Zorg goed voor jezelf is gisteravond goed in praktijk gebracht. Lekker eten van het 
soepbuffet, snackbuffet en het toetje, kijken en luisteren naar het kerstspel, gek doen bij de 
fotoshoot en samen zingen bij het kampvuur. We willen graag alle ouders bedanken die dit 
kerstfeest mogelijk gemaakt hebben. 

Volgend jaar 2018 
Na de kerstvakantie gaan we al snel weer aan de slag met de invulling van 
schooljaar 2018-2019. Voor ons is het belangrijk te weten met hoeveel 
kinderen wij de eerste helft van het schooljaar starten. Dit heeft  gevolgen voor 
de hoeveelheid leerkrachten die wij mogen inzetten. Wordt uw kind in 2017 vier 
jaar en bent u van plan uw kind op te geven? Vult u dan alvast een 
inschrijfformulier in. U helpt ons daar erg mee.  

St.Pemama’s School in Zambia 
In de week voor Sinterklaas heeft Jorrit Meulenbeek in iedere groep weer een gastles 
gegeven over de St.Pemama’s School in Zambia. De kinderen zijn weer helemaal bijgepraat 
door Jorrith over de vernieuwingen van het schooltje en de kinderen hadden ook weer heel 
veel vragen. De laatste groep van de dag heeft de cheque aangeboden. 
 
In het kader van de kerstgedachte willen wij u nog even informeren over het volgende:  
Bij het vieren van verjaardagen van onderwijzend personeel, het verlaten van de basisschool 
of andere festiviteiten verzoeken wij u ons geen cadeaus meer te geven, maar een kleine 
bijdrage in het spaarvarken te doen voor het schooltje in Zambia. 
Wij komen in het leven immers niets tekort en gunnen kinderen in Lusaka een net zo fijne en 
onbezorgde jeugd als de kinderen van onze school.  
 
The Leader in me 
Afgelopen woensdag was de tweede portfolio-inloopmiddag.
De leerlingen hebben aan hun ouders verteld over hun eigen ontwikkeling en talenten, 
zichtbaar gemaakt a.d.h.v. hun portfolio. Afgelopen maand hebben de kinderen gewerkt over 
gewoonte 4: Denk Win-Win (Zoek naar voordeel voor iedereen). In januari leren we verder 
over gewoonte 5: Eerst begrijpen, dan begrepen worden (Luister voordat je praat). 
 
Wens 
Een leuke verrassing, van Winterburen, voor alle kinderen van de Beatrixschool. De wens: 
voor alle kinderen van de Beatrixschool een stukje taart kwam uit. Op kletsklas kunt u de 
foto’s bekijken. 
 



Wij wensen iedereen een hele fijne kerst en een 

Gelukkig 2018 
 
Namens het team, 
 
obs Koningin Beatrix,  
Jacqueline de Fouw 


