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Beste ouders en verzorgers,                             
                                                                 

Grote Rekendag op woensdag 3 april a.s.                                          
Ieder jaar organiseren we de Grote Rekendag. Het is een dag voor alle 
basisscholen in Nederland en Vlaanderen (groep 1 t/m 8) die helemaal in het 
teken staat van rekenen. En dan niet gewoon in de klas, maar vooral ook 
daarbuiten. Want rekenen is meer dan sommen maken in je werkboek! 
 
Het thema van de 17e Grote Rekendag is “Uit verhouding”. Kinderen 
verkennen tal van situaties waarin de verhoudingen niet kloppen. Daarvan 
zijn er genoeg. Denk maar aan een uitvergroot ijsje of zak patat voor een snackbar. Het verkennen van dergelijke 
situaties leidt tot verhoudingsgewijs redeneren, maar ook tot meetactiviteiten en het verkennen van de ruimte 
(meetkunde). Het onderliggende doel is kinderen onderzoekend te laten rekenen. Want zelf ontdekken levert 
inzicht op. En niet onbelangrijk: het maakt rekenen leuk!. 

 

Aanmelden nieuwe leerlingen 
We hebben een start gemaakt met de formatie van het schooljaar 2019-2020. 
We willen graag zo goed mogelijk kunnen inschatten met hoeveel leerlingen we 
volgend schooljaar gaan starten en hoeveel leerlingen er in het nieuwe 
schooljaar zullen instromen. Dit heeft behoorlijk invloed op de inzet van onze 
leerkrachten. Heeft u nog een zoon of dochter die volgend schooljaar naar 
school gaat, meldt deze dan nu alvast aan.  
 
 

Praat u mee over ons schoolplan 2019-2023 op 

dinsdagavond 2 april a.s.? 
Graag willen wij u uitnodigen om mee te praten over de inhoud van ons  
nieuwe schoolplan. Om tot een mooi plan te komen met de juiste  
opdrachten willen we ook input van u, als ouders/verzorgers. Zou u zich 
hiervoor aan willen melden: jacqueline.de.fouw@basisburen.nl 
Datum: dinsdag 2 april 2019  

Plaats: OBS Koningin Beatrix  
Tijd: 19.30 uur - 21.00 uur  

 

Leiderschapsdag op donderdag 18 april a.s. 
Wij nodigen u uit om met ons op reis te gaan op donderdag 18 april van 9.00 
uur tot 11.00 uur. Een reis door onze school om u te laten kennis maken met 
The Leader in Me, een werkwijze op basis van het gedachtengoed van 
Stephen Covey. Onze leiderschapsdag heeft als doel: het creëren van een 
oefensituatie met echte gasten. Leerlingen kunnen hun leiderschapsrol 
oefenen. Wij willen u laten zien hoe wij onze gewoontes eigen hebben 
gemaakt en hoe wij dit zichtbaar maken. Wanneer u wilt deelnemen aan 
onze leiderschapsdag, dan verzoeken wij u zich aan te melden via 
de mail:  
jacqueline.de.fouw@basisburen.nl 
Aanmelden kan t/m maandag 15 april a.s. 

 
 

Namens het team,  
OBS Koningin Beatrix,  
Jacqueline de Fouw 
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