
 

 

 

                                                                   Buren, 6 oktober 2022 

Beste ouders/verzorgers,  

Wat een interessante en vooral spannende opening van de 

kinderboekenweek! We hadden heel veel dieren in de 

school en dat waren geen honden, katten of konijnen, 

maar wel een boa constrictor, een luipaardgekko, een 

blauwtong skink en een krulhaar vogelspin. 

De leerlingen waren voorbereid met een filmpje 

van een paar juffen (de rangers). We zaten al snel 

in de sfeer. Komende week werken we verder rond 

het kinderboekenthema GIGA GROEN. Natuurlijk 

met veel boeken, maar we starten ook in alle 

groepen met een natuurproject. U gaat hier vast 

meer van zien en horen!  

 
Algemene ouderavond SAVE THE DATE!!! 
Op donderdag 17 november staat de algemene ouderavond gepland. We starten deze 
avond om 19.00 uur met een algemeen gedeelte. Daarna gaan we aan de slag met 
inspirerende workshops. Deze sluiten aan bij TLIM en andere belangrijke onderwerpen 
binnen onze school. We sluiten de avond rond 20.45 uur af.  
We hopen jullie allemaal te zien, dus zet de datum alvast in de agenda! 
 
Toch nog even een dringend verzoek: 
Bij aanvang van de school willen wij graag de rust in de school bewaren, zodat de 
leerkrachten er voor de leerlingen kunnen zijn en we op tijd met de les kunnen beginnen. Wij 
willen u vragen u aan de volgende afspraken te houden: 
- De leerlingen lopen ’s morgen zelf naar binnen. 
- Na de start van de lessen kunt u wel naar binnen lopen, de leerkrachten zijn na schooltijd 
beschikbaar voor bijvoorbeeld het maken van een afspraak. 
 
Regelmatig moeten wij hier ouders nog op wijzen. Dat is voor u ongemakkelijk, maar ook 
voor ons. Hoop op uw begrip hiervoor. Wij doen dit voor úw kind! 
 
Vervanging zieke leerkrachten, hoelang gaat ons dit nog 
lukken? 
Ook de Beatrixschool heeft te maken het niet kunnen invullen van 
ziektevervanging. T/m vandaag is het nog gelukt (soms met 
ingewikkelde constructies), maar wij vrezen voor de toekomst. Ik 
wil u dan ook vragen om er nu al rekening mee te houden dat uw 
kind mogelijk een keer een dag thuis is. Mocht dit aan de orde 
zijn, zullen wij dit via mail én klasbord communiceren.  
 
Juf Thea 
Juf Thea is al anderhalve week afwezig i.v.m. ziekte. Zij heeft een behoorlijke longontsteking. 
Zij zal eerst volledig moeten herstellen voordat zij weer aan het werk kan met de leerlingen. 
 



 
 
 
Niet gebruikte digitale camera’s gevraagd! 
Voor onze creatieve lessen gaan wij digitale camera’s gebruiken. 
Heeft u er nog één liggen die u niet meer gebruikt? Wij zijn er blij 
mee. (graag met kabeltje) 
 
 
 

Het Leerling Lighthouse van de Beatrixschool 
Wij zijn de leerlingen van het  Leerling Lighthouse, wij denken mee met de 
meesters en juffen  over alles wat met de school te maken heeft  en willen ons 
even aan u voorstellen: 
 
Thijs Mulder uit groep 6: 
Hoi ik ben Thijs. Ik ben negen jaar en ik wil de school verbeteren en ik vind het leuk om 
samen te werken. En ik wil beter in de zeven gewoontes worden. Ik vind het leuk om 
andere kinderen te helpen. 
 

Tigo Hoksbergen uit groep 6: 
Ik ben Tigo. Ik ben 9 jaar en zit in het lighthouse, omdat ik het belangrijk vind dat kinderen bij mij 
kunnen komen en zeggen wat ze bijvoorbeeld graag zouden willen veranderen op het schoolplein. Ik 
vind het leuk om andere kinderen te helpen. Ze kunnen bij mij terecht. En bij het lighthouse heb ik de 
taak om voor het eten en drinken te zorgen. 
 

Lilli uit groep 7: 
Ik ben Lilli. En ik ben 10 jaar. Ik zit in het leerling-lighthouse. Ik ben de secretaris van het lighthouse en 
help met het drinken. Ik zit in het lighthouse, omdat ik graag meedenk over de school, ik vind het ook 
leuk om samen te werken en het geeft mij een fijn gevoel als ik iemand help, dus als iemand een goed 
idee heeft, kom dan naar mij. 
 

Rodin uit groep 7: 
Ik ben Rodin. Ik ben 10 jaar ik zit in het lighthouse omdat ik ideeën wil bedenken, zodat het voor 
iedereen fijn is op school. Dit is mijn eerste jaar in het lighthouse. Ik ben de tijdbewaker (dat betekent 
dat ik ervoor zorg dat iedereen op tijd komt). Wij willen dat meer kinderen naar mensen van het 
lighthouse komen als ze iets willen veranderen. Ik zit op twee sporten: voetbal en tennis.  
     
Jens uit groep 8A: 
Ik ben Jens ik ben 11 jaar. Ik zit in het lighthouse omdat ik het leuk vind om anderen te helpen en mee 
te denken over de school. Ik ben de brievenbus controleur en vorig jaar was ik de voorzitter.  
 

Marcus uit groep 8A 

Ik ben Marcus (de voorzitter,11 jaar en ik zit ik groep 8A. De sport die ik doe, is tennis. 
Ik zit in het leerling lighthouse omdat ik het belangrijk om als kind mee te denken 

over de school en de mening van kinderen te vertegenwoordigen. 
 

Sven uit groep 8B:  
Hoi, ik ben Sven en ik ben 11 jaar en ik zit in groep 8b en in het lighthouse daar ben ik ingegaan want 
ik   wil de kinderen vertegenwoordigen en de school vooruit helpen . Ik ben contactpersoon met de 
juffen en meesters en de reserve voorzitter van het lighthouse.  

 

 
 
Met vriendelijke groet, 
Namens het team Obs Koningin Beatrix 
            
Jacqueline de Fouw 


