
 

 

 

 

 

 

                                                        Buren, 20 januari 2023 

 
 
Beste ouders/verzorgers, 
 
De kerstvakantie lijkt alweer ver weg, ons schoolprogramma draait dan ook op volle toeren! De 
kinderen worden vandaag verwend met een beetje sneeuw, dus grote vrolijkheid tijdenss het 
buitenspelen. 
We willen u graag even bijpraten met deze eerste nieuwsbrief in het nieuwe jaar. 
 
Zou u ook graag wat meer weten over onze werkwijze The Leader in Me, het werken met de 7 
gewoonten? 
Komend voorjaar organiseren we een informatie-avond op woensdagavond 15 maart en een 
leiderschapsdag op woensdagochtend 31 mei.  
- Op de informatie-avond van 15 maart vertellen wij u over alle 7 gewoontes, hoe we daarmee werken 
in de groepen en gaat u zelf aan de slag met de 7 gewoonten. 
- Tijdens de leiderschapsdag op 31 mei oefenen onze leerlingen hun leiderschap. U kunt daarbij 
aanwezig zijn! 
Binnenkort kunt u zich al opgeven! Houd uw mail in de gaten 
 
De groei van uw kind in beeld, ons nieuwe leerlingvolgsysteem(CITO) 
Wij willen de ontwikkeling van uw zoon of dochter goed volgen. Daarvoor gebruikt onze school het 
nieuwe leerlingvolgsysteem “Leerling in Beeld” (CITO). De bijbehorende toetsen en rapportages 
helpen de leerkracht te bepalen waar uw kind staat in zijn of haar ontwikkeling. Zo kan er goed 
ingespeeld worden op individuele behoeftes en de behoeftes van de groep. In de bijlage kunt u hier 
meer over lezen. 
Onze leerlingen zijn inmiddels met de nieuwe toetsen gestart. De eerste reacties zijn positief. Vanaf 
groep 5 maken de leerlingen de toetsen digitaal. Zij geven ons terug dat ze het heel overzichtelijk 
vinden. Tijdens de oudergesprekken hoort en ziet u meer over Leerling in Beeld. 
 
Veiligheid van onze kinderen! 
Wij willen u vragen bij het brengen en halen van uw kind(eren) uw auto in de vakken te parkeren. 
Parkeren voor de Boons, op de stoep, op de fietsstrook of naast de vakken maakt het zeer 
onoverzichtelijk. Wij hopen op uw medewerking. 
 
Tevredenheidsonderzoek 2023 
Woensdag 1 februari is de dag van het tevredenheidsonderzoek op de Beatrixschool. Dit onder leiding 
van B&T organisatieadvies. Deze keer niet alleen een enquête, maar onze leerlingen gaan ook aan de 
slag. Leerlingen uit groep 4 en 5 gaan o.l.v. leerlingen uit groep 8 op deze dag een foto-opdracht 
doen. Zij presenteren het resultaat in de groep, waar directie bij aanwezig is. Leerlingen uit groep 6,7 
en 8 kunnen hun mening geven via de enquête. Ouders, leerkrachten, IB en directie kunnen vanaf 
24 januari a.s. de tevredenheids enquête in de mail verwachten. Heeft u deze na een aantal 
dagen nog niet ingevuld, dan krijgt u een herinnering. De enquête sluit voor iedereen op 1 februari om 
10.00 uur. ’s Middags vindt er een stakeholdersanalyse plaats met een aantal ouders, leerkrachten en 
directie. Het resultaat wordt middels een infographic aan het eind van de dag samengevat. Wij zullen 
dit natuurlijk met u delen. 
 
Wij zijn ontzettend benieuwd naar uw ervaringen met onze school en onderwijs. Uw antwoorden 
helpen om in beeld te brengen wat ouders vinden van de school en het onderwijs. Alvast bedankt voor 
het invullen van de enquête! 
 



 

 

Nationale voorleesdagen 
De Nationale Voorleesdagen komen er weer aan. Deze zijn dit jaar van 25 
januari t/m 4 februari. Tijdens deze dagen besteden wij extra aandacht aan 
leesbevordering. Zo gaan de juffen en meesters in andere klassen voorlezen, 
worden er leuke activiteiten omtrent lezen in de klas gedaan en organiseren 
wij een voorleeswedstrijd.  
De kinderen van de groep 3 t/m 8 die het leuk vinden, mogen zich hiervoor 
inschrijven bij hun juf of meester.  
De eerste ronde wordt gehouden in de klas. De kinderen mogen een stukje 
voorlezen uit hun favoriete boek. De datum wordt door de leerkracht gecommuniceerd. Het voorlezen 
mag maximaal 4 minuten duren. Hier mag thuis natuurlijk voor geoefend worden. De winnaar uit de 
klas, mag strijden tegen de winnaars uit de andere klassen. Op maandag 30 januari is de grote 
schoolwedstrijd. Er zal een wedstrijd zijn tussen de groepen 3, 4 en 5 en een wedstrijd tussen de 
groepen 6, 7 en 8.  
Wat zal dat spannend worden! 
 
Volg u ons al op Instagram?  
Vanaf nu zijn wij ook actief op Instagram. Wilt u echt niets meer missen en op de hoogte blijven van 
activiteiten van onze school? Scan de QR-code en volg ons!  

 

  
 
 
Namens het team 
Obs Koningin Beatrix, 
 
Jacqueline de Fouw 


