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Agenda
Groep
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
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
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
1/2B
13-06-2022 Sven
7B
14-06-2022 Kiki
8A
14-06-2022 Aneurin
1/2D
15-06-2022 Floris
4A
16-06-2022 Manuel
7A
17-06-2022 Sophia
3A
17-06-2022 Carlota
3A
17-06-2022 Cayetana
8B
17-06-2022 Eva
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 …
…

De groepen 1 t/m 4 komende donderdag en vrijdag studiedagen
hebben?

…

De groepen 5 t/m 8 alléén op vrijdag vrij zijn?

…

Het team van de Nicolaas Beetsschool deze studiedagen o.a. het
schooljaar evalueert, zich oriënteert op nieuwe leerlingvolgsystemen,
de administratie bijwerkt en dat wij vrijdagavond ons jaarlijkse
teamuitje hebben?

…

Wij dus helaas niet bij het inhalen van de leerlingen na de
Avondvierdaagse kunnen zijn?

…

Wij alle wandelaars van de Avondvierdaagse heel veel plezier
wensen?

…

Fietsen na schooltijd mee naar huis moeten, omdat we signalen
hebben ontvangen dat er na schooltijd mensen op het schoolplein
zijn geweest?

…

Wij heel blij zijn met één nieuwe ouder die wil helpen bij de
tussenschoolse opvang?

…

Dit helaas nog steeds niet voldoende is om de dagelijkse
tussenschoolse opvang oudergroep op goede sterkte te hebben?

…

Het formatieplaatje de goede kant op gaat en wij op koers liggen
om dit met u te delen in de weekbrief van 24 juni?
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Week in beeld

Vandaag zijn de groepen 6 naar het
Haarlemmermeerse Bos gegaan voor
hun leerkrachtendag.
Het was een groot succes waarbij de
leerlingen hebben gezwommen en
gespeeld.
Bedankt aan alle hulpouders die
ervoor hebben gezorgd dat de
fietstocht soepel verliep.
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Nieuws van de week
Avondvierdaagse
Beste wandelaars,
De weersvoorspelling ziet er gunstig voor 4 avondjes lekker wandelen!
Hierbij de laatste informatie;
• Voor vertrek aanmelden (grote schoolplein achter) en bij binnenkomst
afmelden. Zo weten we of iedereen weer veilig terug is en hoeven we
niet te zoeken naar eventuele uitvallers.
• Er wordt ook gestart vanaf het grote schoolplein.
• Vlak voor de start worden de routebeschrijvingen van de avond
uitgedeeld (deze zijn ook terug te vinden op de volgende site:
www.avondvierdaagse-haarlem.nl/routes-2022
• De wandelboekjes kunnen op dinsdag en uiterlijk woensdag worden
ingeleverd. Op donderdag avond zullen de boekjes dan voorzien zijn
van stempel en sticker en kunnen meegenomen worden. Nieuwe
wandelboekjes worden dan ook uitgereikt.
• De startijden zijn:

•
•

Dinsdag/ woensdag en donderdag:
10 kilometer: 18.05 uur
5 kilometer: 18.15 uur

•
•

Vrijdag:
5 kilometer: 19.00 uur
10 kilometer: 18.15 uur

•

•

•

De oudercommissie verzorgt een hapje/drankje onderweg. Neem voor
het drankje wel eigen drinkfles mee, want wij schenken niet in
bekertjes. De versnaperingen zijn alleen bedoeld voor de kinderen.
Op vrijdagavond wordt het laatste stuk van de route gelopen onder
begeleiding van muziekkorpsen. Deze vertrekken tussen 20.00-20.20 uur
vanaf de Vrijheidsdreef
De avond4daagse sluiten we vrijdagavond af met uitreiking van de
medailles op het schoolplein en er is gelegenheid voor een BYO
borrel.

Wij wensen jullie alvast veel wandelplezier!!
De Oudercommissie.
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Beetsfonds
Beste ouder,
Vraag jij je ook wel eens af waar de gitaren en keyboards van betaald zijn
die gebruikt worden tijdens de muziekles op school? Of hoe de
muziekinstallatie op het grote plein is bekostigd?
Het Beetsfonds
School zelf heeft geen financiële middelen voor dit soort grote, extra
uitgaven. Vandaar dat er een fonds is waar dit soort uitgaven uit betaald
kunnen worden. Dit fonds heet de Stichting Schoolfonds Nicolaas
Beetsschool (ook wel: het Beetsfonds). Het Beetsfonds is in 2021 formeel
opgericht en wordt bestuurd door ouders die (oud-)lid zijn van de MR van de
Nicolaas Beetsschool.
Het Beetsfonds heeft de beschikking over gelden die ouders van leerlingen
van de Beets vrijwillig, als extra bijdrage, aan het Beetsfonds doneren.
Ouders, leerkrachten en andere medewerkers van de Nicolaas Beetsschool
kunnen een aanvraag doen voor een bijdrage uit het Beetsfonds. Op deze
manier zijn bijvoorbeeld de gitaren, keyboards en muziekinstallatie bekostigd.
Missie van het Beetsfonds
De missie van het Beetsfonds is -kort gezegd- het financieel ondersteunen en
daarmee mogelijk maken van speciale/extra activiteiten van de Nicolaas
Beetsschool, met als doel de ontwikkeling van de leerlingen verder te
ondersteunen en te bevorderen.
De activiteiten en middelen die worden gefinancierd uit het Beetsfonds
moeten te allen tijde voor meerdere kinderen of school-breed ingezet
kunnen worden. Ze moeten een educatief doel hebben dan wel deze
ondersteunen, of in pedagogische zin bijdragen aan de ontwikkeling van de
kinderen.
Het gaat hierbij om activiteiten en middelen die het budget van de school
overstijgen. Te denken valt hierbij niet alleen aan de aanschaf van
muziekinstrumenten voor de muziekles maar ook bijvoorbeeld aan nieuwe
steps of ander speelmateriaal voor in de speelpauze.
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Doneren
Spreekt het Beetsfonds en haar missie jou aan? En wil jij een vrijwillige
bijdrage doneren aan het Beetsfonds? Ga dan naar de website
www.beetsfonds.nl en doneer via de link “ik wil doneren”. Alle bijdragen zijn
van harte welkom. De hoogte van het bedrag is zelf te bepalen.
Aanvraag doen
En heb je -als ouder of medewerker van de Nicolaas Beetsschool- een goed
idee voor een uitgave die past binnen de missie van het Beetsfonds? Dien
dan vooral een aanvraag in voor een bijdrage uit het Beetsfonds. Op de
website www.beetsfonds.nl is een link te vinden “ik wil aanvragen”. Als je op
die link klikt kom je bij een aanvraagformulier. Vul het formulier in en stuur het,
samen met minimaal 2 offertes, naar mr@nicolaasbeetsschool.nl. Binnen zes
weken na ontvangst van de aanvraag wordt de aanvraag beoordeeld door
het bestuur van het Beetsfonds.
Vragen?
Mocht je nog vragen over het Beetsfonds hebben, kijk dan eens op de
website www.beetsfonds.nl. Je kunt eventuele vragen ook mailen naar het
bestuur van het Beetsfonds via mailadres: mr@nicolaasbeetsschool.nl, ter
attentie van ‘bestuur Beetsfonds’.
Hartelijke groet,
Diederik, Bob en Lisette (bestuur Beetsfonds)

Weekbrief
Nicolaas Beetsschool, 10 juni 2022

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
OMR-lid 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
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Geachte ouders,
Hierbij informeer ik u over Summer Camp Haarlem
De week geheel in het Engels waarbij kinderen op
een leuke en actieve manier met Engels bezig zijn.

Haarlem

*
Songs & Conversations
*
Arts & Crafts
*
Sport& Dance
*
English Class
Dit zijn de gevarieerde activiteiten waarbinnen de kinderen Engels krijgen.
Summer Camp Haarlem is er voor alle kinderen uit groep 1 tm groep 7.
Locatie:
Willem van Oranjeschool, Rozenhagenstraat 15, Haarlem
Data:
Maandag 18 – Vrijdag 22 juli, (eerste week van de
zomervakantie)
Tijden:
9.00 -16.00

Nieuw dit jaar is Junior Camp
Specifiek voor kinderen uit groep 7 en 8 die een extra uitdaging nodig
hebben en zich alvast willen voorbereiden op het voortgezet onderwijs.
Junior Camp is een 5-daags zomerkamp op Landgoed Rhijnauwen te Bunnik.
20 uur lessen Engels en een verder actief en creatief programma eveneens
geheel in het Engels.
Voor informatie & inschrijven:

www.summercamp.nl

Tot ziens op Summer Camp
Dank voor uw aandacht en medewerking.
Best regards,
Mr Marc
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