Nieuwsbrief nr. 2

20 sept. en 21 sept. schoolfotograaf
25 sept. informatieavond groep 7 en 8
Bijlagen:
Uitnodiging kinderen die anders zijn,
Gelijke kansen in sport en spel 1 en 2
Beste ouders/verzorgers,

Buren, 17-9-2018

Donderdag 13 september j.l. zijn we met ons voltallig team van 22
personen aan het werk geweest met onze werkwijze The Leader in
Me. We zijn gestart met de bedoeling: Waar doen we het eigenlijk
voor? We hebben gewerkt aan 3 “Big Rocks: Hoe kunnen we de
leiderschapsrollen die de kinderen hebben nog steviger neer
zetten, zodat kinderen zich nog verantwoordelijker voelen voor deze
rol en deze ook goed kunnen oefenen. Er is een plan gemaakt voor
het opstarten van een Lighthouse-team voor leerlingen (een soort
“leerlingenraad”) en voor het werken met DOELEN. De komende
periode gaan alle leerlingen doelen bedenken, dat kan een
persoonlijk doel of een leerdoel zijn. Zij kiezen hieruit voor hun de
belangrijkste en gaan daar een plan voor maken. Het was een dag
vol inspiratie!
Aanwezigheid directie
Mijn vaste dagen van aanwezigheid op de Beatrixschool zijn:
maandag, donderdag en vrijdag.
Verlof, tandartsbezoek, ortho e.d.
Wij merken dat leerlingen met grote regelmaat onder schooltijd
afspraken hebben bij tandarts, ortho e.d. Zij missen dan een gedeelte
van de dag: instructies, afspraken, groepswerk, chromebook-tijd etc.
Voor de leerlingen is dit zeer onwenselijk en niet fijn. Er zijn natuurlijk
altijd redenen dat het wel nodig is onder schooltijd. In dit geval kunt u
hiervoor met mij in overleg gaan. Probeert u deze bezoeken zo veel
mogelijk buiten schooltijd te plannen.
Schoolfotograaf
Donderdag 20 en 21 september a.s. komt de schoolfotograaf. I.v.m.de grootte van de school
is het noodzakelijk hiervoor twee dagen in te plannen. We hebben een rooster gemaakt,
maar er kan wel wat geschoven worden. De ervaring leert dat een bezoek van de
schoolfotograaf lastig te plannen is. Wel garanderen we dat elk kind na vrijdag op de foto is
geweest. De individuele en groepsfoto wordt gelijktijdig gemaakt, omdat de kinderen in
kleinere groepjes op de foto gaan. Dit wordt samen een groepsfoto. Hiervoor hebben we
gekozen omdat we dan de grootste kans hebben dat alle kinderen leuk op de foto staan.
Alleen kinderen die op de Beatrixschool en Buitenpret zitten gaan op de schoolfoto.
Donderdag 20 september
Vrijdag 21 september

Individuele- en groepsfoto van groep 1/2a,
1/2b, 3, 4a,4b,7, 7/8 en 8,
Individuele- en groepsfoto van groep 5 en 6,
broer- en zusfoto’s, peuters Buitenpret

Namens het team obs Koningin Beatrix, Jacqueline de Fouw

