Nieuwsbrief nr. 1

Belangrijke data september!
6 sept. klassentour
10 sept. en 11 sept. oudergesprekken
13 sept. Studiedag, kinderen vrije dag
20 sept. en 21 sept. schoolfotograaf
25 sept. informatieavond groep 7 en 8
Buren, 31-08-2018
Beste ouders/verzorgers,
Na een gezellig startonbijt met alle vakantieverhalen zit de eerste week er alweer op. Even
wennen, maar alle klassen zijn goed gestart. Deze week zijn we begonnen met ons 11wekenplan van “The Leader in Me”. Afgelopen week stond “leiderschap” centraal en
volgende week besteden we extra aandacht aan “gewoonten”.
Klassentour op donderdag 6 september a.s. 18.30 uur-19.30 uur
Graag nodigen wij u uit om met uw kind de nieuwe klas te bezoeken. U krijgt uitleg van uw
eigen kind(eren) over o.a.: de methodes, het werken met chromebooks, onze boeken en
schriften en de manier van werken in de klas. Ook kunt u kennismaken met de
leerkracht(en). Wij hopen u te zien!
Communicatie-werkgroep
De communicatie-werkgroep is vandaag gestart. Twee
ouders hebben zich hiervoor aangemeld n.a.v. de oproep
in onze vorige nieuwsbrief. De eerste actie is dat wij u
willen laten weten dat wij stoppen met de huidige
schoolapp “Kletsklas”. Deze schoolapp voldoet niet aan
onze wensen. Totdat wij een alternatief hebben houden wij
u op de hoogte via mail en onze schoolwebsite.
Jaarplanning
De jaarplanning van schooljaar 2018-2019 kunt u
vinden op onze website beatrixschool
buren.nl/calendar. Ook hebben wij onze studiedagen,
waarop de kinderen vrij zijn, toegevoegd aan ons
vakantierooster op de website.
Werkplein
Ons onderbouw-werkplein is bijna af. Afgelopen week hebben we deze ruimte al goed
kunnen gebruiken. Wij hopen op korte termijn deze mooie ontmoetingsplaats in de school te
verfraaien met mooi meubilair: tafels, stoelen, bankjes, zitzakken, opbergkasten, een
lichtkast, een crea-tafel en een bouwtafel. Juf Erna, onze intern begeleider heeft hier een
eigen kamertje gekregen, ook juf Thea t.B. en juf Miriam kunnen in hun nieuwe kamer rustig
werken met kinderen. De vide gebruiken we als flexibele werkplaats voor externe collega’s.

Namens het team obs Koningin Beatrix,
Jacqueline de Fouw

