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Agenda
Groep
1–8
4
5
1–8

1–4
1–8
4
7
1–8
1–2
1–7
1–8

3–4
5–6
7
8
5

Datum
06-06-2022
08-06-2022
13-06-2022
14-06-2022
t/m
17-06-2022
16-06-2022
17-06-2022
20-06-2022
21-06-2022
23-06-2022
24-06-2022
24-06-2022
27-06-2022
t/m
01-07-2022
05-07-2022
05-07-2022
08-07-2022
11-07-2022
13-07-2022

Activiteit
Vrij i.v.m. Tweede Pinksterdag
Leerkrachtendag
Zwemmen
Avondvierdaagse

Studiedag
Studiedag
Zwemmen
Slagbaltoernooi
Rapporten mee naar huis
Schoolreisje
Het overzicht van groepsleerkrachten 2022-2023
wordt gecommuniceerd
Oudergesprekken

Schoolreisje naar Oud Valkeveen
Schoolreisje naar familiepark Drievliet
Schoolreisje naar Poldersport de Kwakel
Musical
Leerkrachtendag

Jarigen van de week
Groep
Datum
Naam
5B
04-06-2022 Alita
8B
06-06-2022 Inaya
1/2B
06-06-2022 Rowan
3B
08-06-2022 Tias
3B
09-06-2022 Esmee
4B
10-06-2022 Philene
6A
10-06-2022 Gaia
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 …
…

Wij Bob, de vader van Jet en Wiesje, heel dankbaar zijn voor het
maken van de mooie foto’s van het Beetsfestival?

…

De oudercommissie al weer drukdoende is met het organiseren van
de avondvierdaagse?

…

Deze week weer zeer uitdagend was om voor iedere groep een
leerkracht te hebben?

…

Dat dit helaas voor groep 6B vandaag niet gelukt is? En deze
leerlingen door hun ouders thuis zijn opgevangen? Wij dankbaar zijn
dat de ouders van 6B hier probeerden zo flexibel mogelijk mee om te
gaan?

…

Het ook nog iedere week een grote uitdaging is op de tussenschoolse
opvang te bemensen?

…

Er structureel op dinsdag en donderdag meerdere tekorten zijn tijdens
de tussenschoolse opvang?

…

Wij achter de schermen hard werken om het nieuwe schooljaar goed
voor te bereiden?

…

De formatie (indeling van de leerkrachten) steeds meer vorm begint
te krijgen?

…

Het thema ‘vervoer’ een groot succes is in groep 1/2?

…

Groep 8 deze week op kamp was in Utrecht-Bunnik?
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Week in beeld

De kampleiding bestond dit
schooljaar uit juf Wendy, juf Marise,
juf Dorine, meester Remco, juf Judith
en juf Jennifer.
Groep 5 heeft het met VierKeerWijzer
over eten en drinken. Ze hebben zelf
een schijf van vijf samengesteld en
ze hebben zelf hun eigen
spijsverteringskanaal getekend.

Groep 8 was maandag, dinsdag en
woensdag op schoolkamp.
Er waren allemaal activitieten
georganiseerd, zoals een bezoek en
Arits en Micropia, suppen, kanoën,
spellen in de stad, zwemmen en
meer.
Daarnaast was er tijd voor
kampspellen, een kampvuur, een
disco en een bonte avond, zoals
hiernaast op de foto te zien is: de act
van de ‘de dansende kabouter’.

Doordat Catherine, de moeder van
Yubri, shirts mooi heeft bedrukt was
de kampleiding goed zichtbaar.
Bedankt Catherine!

Weekbrief
Nicolaas Beetsschool, 2 juni 2022

Nieuws van de week
Avondvierdaagse 14 juni tot en met 17 juni 2022
Dit jaar hebben zich 220 leerlingen ingeschreven om mee te wandelen met de
avondvierdaagse. Super leuk dat wij zoveel sportieve gezinnen op school hebben.
Het is de bedoeling dat er iedere avond vanaf ons grote plein gestart wordt. Er komt
een aan- en afmeldpunt. Zo weten we of iedereen weer veilig terug is en hoeven
we niet te zoeken naar eventuele uitvallers. Dus voor vertrek aanmelden en bij
binnenkomst afmelden!
De startijden zijn op dinsdag, woensdag en donderdag zijn:
• 10 kilometer: 18.05 uur
• 5 kilometer: 18.15 uur
Er mag niet voor 18.00 uur gestart worden.
De starttijd op vrijdag is:
• 5 kilometer: 19.00 uur
• 10 kilometer: 18.15 uur
Vlak voor de start worden de routes uitgedeeld.
Ouders kunnen ook met elkaar op het plein een plek afspreken om met vriendjes en
vriendinnetjes te verzamelen, zodat er met kleine groepjes gelopen kan worden.
De laatste avond is een speciale avond, want dan wordt het laatste stuk van de
route begeleid door muziekkorpsen (deze vertrekken tussen 20.0020.20 uur vanaf de Vrijheidsdreef). Ook wordt er door de
oudercommissie een ‘Bring Your Own’ feestje georganiseerd op
het plein en natuurlijk krijgen de kinderen dan hun medaille.
Volgende week zal er aanvullende informatie volgen.

Afmelden bij ziekte
Iedere ochtend om 8.00 uur zitten twee leerlingen van groep 8 klaar om de telefoon
aan te nemen voor afmeldingen door ziekte.
De laatste tijd gebeurt het steeds vaker dat ouders een bericht via Parro naar de
leerkracht sturen. Dit wordt echter niet altijd gelezen door de leerkracht. Wij willen u
vragen om tussen 8.00 uur en 8.30 uur naar school te bellen om uw kind als dat
nodig is, af te melden. Als u extra uitleg wilt geven aan de leerkracht, dan is via
Parro een bericht sturen een goede aanvulling.
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Optimaal indelen van een jaarlaag in twee groepen
Zoals u in eerdere weekbrieven heeft kunnen lezen, wordt er in het team en in de
medezeggenschapsraad nagedacht over het optimaal indelen van de jaarlaag in
twee groepen. Op 20 mei 2022 is dit onderwerp ook in het ouderpanel besproken.
De aanleiding om hierover na te denken leggen wij u graag uit.
Op de Nicolaas Beetsschool is het tot nog toe zo dat leerlingen in een a of b groep
worden ingedeeld na groep 2 en dat dit in principe de groep blijft tot en met groep
8. (Vorig schooljaar was de herverdeling van groep 3 hierop een uitzondering).
Al jaren levert dit ingewikkelde situaties op doordat groepen niet altijd in balans zijn
en individuele kinderen niet lekker in een groep kunnen zitten.
Leerlingen ontwikkelen zich en dat brengt met zich mee dat groepsprocessen ook
veranderen. Binnen het team wordt al langere tijd gesproken over de wens om
deze vaste groepsindeling te doorbreken zodat groepen, en daarmee individuele
leerlingen, kans krijgen om zich op een andere manier te ontwikkelen, nieuwe
vriendschappen te sluiten en alle kinderen uit de jaarlaag elkaar goed kennen.
Om alle ouders uitleg hierover te geven en met elkaar het gesprek aan te gaan,
plannen wij voor komende oktober een ouderavond in over dit onderwerp.
Op dit moment is wel besloten om de huidige groepen 3 opnieuw samen te stellen.
Dit komt omdat de dynamiek in beide groepen zo verschillend is, dat wij daar
graag meer balans in brengen. De ouders van de huidige groepen 3 hebben hier
deze week al een brief over ontvangen met daarbij de beschrijving van de
stappen die de leerkrachten zetten om tot een nieuwe groepsindeling te komen.
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Herhaling: vrijkomende positie Medezeggenschapsraad
De Medezeggenschapsraad (MR) van onze school bestaat uit zes leden: drie
personeelsleden (PMR) en drie ouderleden (OMR). Elk lid wordt aangesteld voor drie
jaar. Na die drie jaar kan het betreffende lid zich opnieuw verkiesbaar stellen.
In september zit de 3-jaars-termijn van Lisette (moeder van Lucy en Pieter) als OMRlid erop. Met haar juridisch-bestuurlijke achtergrond heeft Lisette de afgelopen jaren
als OMR-lid een zeer waardevolle bijdrage voor school en de MR geleverd.
Vanwege tussentijdse wisselingen in de MR-samenstelling de afgelopen jaren en het
willen waarborgen van de continuïteit binnen de MR (de huidige MR werkt pas sinds
dit schooljaar in deze formatie) heeft Lisette zich met veel enthousiasmebereid
verklaard om zich ook na de zomervakantie in te blijven zetten als OMR-lid.
Dit neemt natuurlijk niet weg dat wij ook andere ouders de gelegenheid willen
geven zich kandidaat te stellen. Dat kan door uiterlijk 17 juni een mail te sturen naar
mr@nicolaasbeetsschool.nl. Mochten er meerdere kandidaten zijn, dan zullen er
verkiezingen plaatsvinden
Wat doet de MR?
De MR praat mee over allerlei onderwerpen die met onze school en het onderwijs te
maken hebben. Samen verbeteren we de kwaliteit van het onderwijs, de
voorzieningen in het gebouw, het schoolbeleid en de arbeidsomstandigheden. De
MR-vergaderingen vinden 6 keer per schooljaar op school plaats van 19.30-22.00
uur. Mocht je vragen hebben over de MR spreek een van de MR-leden of Kirstin
aan, of mail naar mr@nicolaasbeetsschool.nl
Veel groeten,
De MR
Bob, Haitske, Nynke, Marianne en Marieke

