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Agenda 

Groep Datum Activiteit 

1 – 8  25-01-2023 

t/m 

04-02-2023 

De Nationale voorleesdagen 

4 06-02-2023 Zwemmen 

1 – 8  06-02-2023 Inschrijving oudergesprekken  

om 12.00 uur geopend in Parro 

5 13-02-2023 Zwemmen 

3 en 6 16-02-2023 Inloopmoment VierKeerWijzer 

3 – 8  16-02-2023 Rapporten mee naar huis 

4 20-02-2023 Zwemmen 

1 – 7 20-02-2023 

t/m 

10-03-2023 

Oudergesprekken 

8 20-02-2023 

t/m 

23-02-2023 

Adviesgesprekken met ouder en kind 

5 22-02-2023 Inloopmoment VierKeerWijzer wordt verplaatst 

naar 31 maart 2023 

1 – 8 24-02-2023 Studiedag, leerlingen vrij 

1 – 8  27-02-2023 

t/m 

05-03-2023 

Voorjaarsvakantie 

Jarigen van de week 
Datum Naam Groep 

05-02-2023 Lynn 3A 

08-02-2023 Julia 4B 

09-02-2023 Lars 7B 

Het team van de Nicolaas Beetsschool 

feliciteert alle jarigen met hun verjaardag 

en wenst hen een feestelijke dag toe! 
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Wist u dat  
… U zich vanaf aanstaande maandag; 6 februari 2023 om 12.00 uur kunt 

inschrijven voor de oudergesprekken? Dit kunt u doen via Parro.  

… Het onderwerp huisvesting onze aandacht blijft houden? Het proces 

van de nieuwbouw wordt op dit moment bij de gemeente 

onderzocht. Na verwachting wordt er in de gemeente half april over 

doorgesproken. Daarna willen wij graag een informatieavond voor 

de ouders organiseren. 

… De planning voor de optimale groepsindeling bijna helemaal rond is? 

Wij delen deze met u zodra deze definitief is. 

… Aankomende week een extra onderwijsassistent voor groep 3-5 bij 

ons komt werken? In de komende periode zal zij zich in een van de 

nieuwsbrieven voorstellen. 

… De inloopmomenten van groep 1/2 en 7 vandaag druk bezocht 

waren? 

… Het een heel grote uitdaging blijft om iedere week een leerkracht 

voor de klas te hebben?  

… Er 24 februari 2023 een studiedag is voor de leerkrachten? De 

kinderen dan heerlijk vrij zijn? Er géén toestemming komt op 

verzoeken om al eerder op vakantie te kunnen gaan? 

… Het heel fijn is als alle leerlingen op tijd op school zijn? Zo kunnen we 

om 8.30 uur met de lessen starten en gaat er geen kostbare 

onderwijstijd verloren. 

… Groep 5 vandaag naar de Herenboeren waren? Zij geleerd hebben 

hoe spruitjes groeien? De Herenboeren is een prachtig initiatief van 

heemstedenaren om duurzaam groente te verbouwen (Herenboeren 

Heemstede – Samen duurzaam voedsel produceren) 

https://heemstede.herenboeren.nl/
https://heemstede.herenboeren.nl/
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Week in beeld  

Groep 4 heeft deze week thema ‘Tijd’ 

van VierKeerWijzer afgerond. De 

kinderen hebben veel geleerd over 

tijd en de seizoenen. Er is zelfs een klok 

van Lego gemaakt! 

 

In de groepen 3 wordt gewerkt over 

het thema 'Op safari'. De kinderen 

bedekken met loose parts, dit zijn 

allerlei losse materialen, een vilten 

dier. Vervolgens schrijven ze er een 

verhaal bij. Na een half jaar 

leesonderwijs kunnen de kinderen dit 

al heel goed! 

 

De apotheek van groep 1/2 die bezig 

zijn met het thema ‘Gezondheid’. 

Een foto van de groepen 4 tijdens een 

heerlijke boswandeling dinsdag, 

omdat de gymles niet doorging.  
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De gemaakte reisbureaus met reizen naar ‘Oost-Europa’ werd vandaag druk 

bezocht door ouders in groep 7. 



Weekbrief 

Nicolaas Beetsschool, 03 februari 2023 

 

 

 

 

Nieuws van de week  

Kun je wel wat rust gebruiken? 

Dan is deze aandachttraining misschien iets voor jou. 

https://www.elinesnel.com/  

 

We leven in een dynamische tijd en voordat we het weten draven we door. 

Als we nog harder werken dan kunnen we eindelijk (denken we) tot rust 

komen. En voordat je het weet ligt er weer een nieuwe berg van taken die 

gedaan moet worden.  

 

We verlangen voor onszelf en voor onze kinderen naar een rustpunt. Even stil 

kunnen staan en kijken hoe het nu écht met mij en met mijn kind gaat? Wat 

heb ik en wat heeft mijn kind nu nodig? We hebben één leven en elke dag is 

nieuw; een open deur maar voordat je het weet gaan we hier aan voorbij. 

Wil je meer kwaliteit en meer rust in jouw leven en die van de kinderen dan 

kan deze training een echte bijdrage voor je zijn. 

 

Deze cursus heb ik vorig jaar gegeven aan zes leerkrachten van de Nicolaas 

Beetsschool. Nu wil ik ook ouders de gelegenheid geven deze training te 

volgen. 

• Het zijn 8 lessen van 2 uur. En één stilte les. 

• Iedere week m.u.v. de vakanties op vrijdagochtend 08.40 – 10.40 uur. 

• We starten na de voorjaarsvakantie. 

• We kunnen terecht in de Casca ruimte op het achterplein van de 

school. 

• Deze training bied ik aan als pilot (dus zonder kosten nl. € 350) m.u.v. 

de werkboeken. 

• De kosten voor de werkboeken zijn € 50. (Als dit een probleem is; laat 

het aan Kirstin weten) 

 

Mochten er ouders zijn waar de vrijdagochtend een bezwaar is dan kunnen 

we in overleg kijken wat beter past. 

 

Stuur je reactie en/of vragen naar ans@thissen.net  

 

Reageer voor vrijdag 10 februari.  

 

Met hartelijke groet 

Ans Thissen 

https://www.elinesnel.com/
mailto:ans@thissen.net
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Even voorstellen  

Beste ouders en verzorgers,  

Ik ben de nieuwe stagiaire van 

groep 4B.  

Ik zal mij even voorstellen, mijn naam 

is Sophie Fehres en ik ben 17 jaar 

oud.  

Ik doe de opleiding kind en 

educatie (OA) op het Nova College 

in Haarlem. En heb het daar erg 

naar mijn zin. U kunt mij zien 

rondlopen op de Nicolaas 

Beetsschool op de woensdag. Als u 

vragen heeft kunt u die gerust dan 

stellen. 
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