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Agenda 

Groep Datum Activiteit 

1 – 8  16-01-2023 

t/m 

20-01-2023 

Gevonden voorwerpen liggen op de picknicktafel 

op het grote plein, onder het afdak 

5 16-01-2023 Zwemmen 

1 – 8  16-01-2023 

t/m 

02-02-2023 

Tevredenheidsonderzoek voor ouders via de mail, 

leerlingen en personeel 

6 – 8 19-01-2023 Kinderpanel 

1 – 8 19-01-2023 Ouder informatieavond mediawijsheid 

4 23-01-2023 Zwemmen 

1 – 8  25-01-2023 

t/m 

04-02-2023 

De Nationale Voorleesdagen 

1 26-01-2023 Ouder informatiemiddag nieuwe kleuters 

5 30-01-2023 Zwemmen 

1 – 2 03-02-2023 Inloopmoment thema ‘gezondheid’ 

7 03-02-2023 Inloopmoment VierKeerWijzer 

Jarigen van de week 
Datum Naam Groep 

15-01-2023 Salma 5A 

18-01-2023 Philip 1/2A 

18-01-2023 Anna 5B 

19-01-2023 Stijn 6B 

19-01-2023 Roemer 8A 

20-01-2023 Emily 4B 

20-01-2023 Norah 6B 

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 u een fantastisch, gelukkig, gezond en liefdevol 2023 toewensen? 

… Kinderen en personeel met frisse moed weer van start gingen op 

maandag 9 januari? 

… Wij heel veel zin hebben om ook dit kalenderjaar kinderen weer, met 

behulp van u als ouder, te helpen in hun ontwikkeling?  

… Wij dit jaar ook weer moesten starten met een aantal invallers voor de 

klas? 

… Het donderdagmiddag niet gelukt is een invaller te regelen, 

waardoor er een groep opgedeeld moest worden onder de andere 

groepen? 

… Er met regelmaat ook personeelsleden moeten bijspringen tijdens de 

tussenschoolse opvang om de tekorten op te vangen? 

… Juf Jennifer zwanger is van haar eerste kind en daardoor in het derde 

trimester niet meer voor de klas mag staan? Het voelt voor ons als 

een cadeau om de komende weken samen verder te werken aan 

de ontwikkelingen die er voor de school liggen. 

… Twee nieuwe leerkrachten gestart zijn bij ons op school? Juf Marina 

en meester Mike komen het team van groep 8 versterken. 

… Het na de vakantie altijd goed is om de haren van uw kinderen weer 

te controleren op luizen? 

… Er een projectmanager bij de gemeente is aangesteld voor de 

tijdelijke huisvesting? Maandag heeft er een eerste gesprek plaats 

gevonden, tussen het bestuur en de gemeente, over de tijdelijke 

huisvesting.  

… Wij echt hopen dat we dit kalenderjaar grote stappen kunnen zetten 

in het proces van de nieuwbouw, omdat wij erg uitkijken om u in het 

hart van onze nieuwe school te ontmoeten, wij verlangen naar een 

plek waar er voor ruimte is voor iedereen en waarin de domeinen 

goed met elkaar kunnen samenwerken op de leerpleinen?   

… Wij benieuwd zijn of er iemand van onze ouders is met expertise, 

kennis, ervaring en interesse in verkeersveiligheid? Wij zouden graag 

in gesprek komen met diegene. Aanmelden kan bij Kirstin.  

… U deze week via ParnasSys een link ontvangt met het 

tevredenheidsonderzoek? 

… De Kiestraining binnenkort bij ons op school start voor kinderen met 

gescheiden ouders? Meer informatie leest u hierover in deze 

weekbrief.  
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Week in beeld  

 

 

 

In groep 3A kregen de leerlingen bezoek 

van Ranger Ilias (alias Meester Tijn). Ilias 

kwam het thema “Op Safari´ openen. Hij 

heeft al een hoop verteld en kon gelukkig 

ook contact maken met zijn collega die in 

de Jungle werkt.  
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Nieuws van de week  

Herhaling: tevredenheidsonderzoek 

Vanaf 16 januari 2023 zullen er weer tevredenheidsonderzoeken voor onze 

school worden afgenomen. Deze onderzoeken worden iedere vier jaar 

afgenomen en zijn voor ouders, leerlingen en personeel van de Nicolaas 

Beetsschool.  

 

Looptijd 

De onderzoeken gaan op 16 januari 2023 van start en staan drie weken 

open. De onderzoeken worden automatisch op 3 februari 2023 gesloten.  

Uitnodiging  

Op 16 januari 2023 rond 10.00 uur ontvangt u een e-mail van Scholen met 

Succes. U wordt hierbij uitgenodigd om de vragenlijst in te vullen.   
  

Na één en na twee weken krijgt u een herinnering als u de vragenlijst nog 

niet (volledig) heeft ingevuld.   
  

De leerlingen beantwoorden de vragenlijsten op school.   
  

Mochten er nog vragen zijn, laat het dan vooral weten. 

Terugkoppeling ouderpanel 

Vandaag, vrijdag 13 januari 2022, stond het ouderpanel op de planning.  

 

Aandachttraining 

We zijn het ouderpanel gestart met een introductie van Ans Thissen, die 

zichzelf aan het ouderpanel wilde voorstellen en iets wilde vertellen over de 

aandachttraining die ze heeft gegeven aan kinderen en collega’s. Tevens 

hebben we gebrainstormd over hoe zij een aandachttraining in opvoeding 

voor ouders kan organiseren. Er kwam naar voren dat de meerwaarde zou 

zijn om tijd en aandacht te hebben voor de gouden momenten met je kind.  

Hoe dit verder vorm te geven voor geïnteresseerde ouders wordt verder 

onderzocht in samenspraak tussen Ans en het ouderpanel.  
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Tijdelijke huisvesting 

Het ouderpanel is geïnformeerd over de tijdelijke huisvesting, waarbij de 

locatie ‘Sein’ en ‘het tweede softbalveld’ worden onderzocht.  

Inmiddels is er een projectmanager bij de gemeente aangesteld voor de 

tijdelijke huisvesting en heeft er afgelopen maandag een eerste gesprek 

tussen de projectmanager en het bestuur; TWijs plaatsgevonden. 

 

Huisvestingsteam 

Mariska is gevraagd om als vertegenwoordiger van de 

medezeggenschapraad aan te sluiten bij het huisvestingsteam. Naast ouder 

bij ons op school is zij architect.  

Zij geeft tijdens het ouderpanel aan dat zij het een mooi proces vindt, waarin 

verschillende groepen om input wordt gevraagd: collega’s, ouders van de 

medezeggenschapsraad en het ouderpanel.  

 

Informatieavond huisvesting 

Het plan is om in februari een informatieavond te organiseren voor de buurt 

en de ouders van de school.  

De ouderpanel vraagt of ouders de mogelijkheid wordt gegeven om hun 

mening te geven tijdens deze avond. Deze suggestie wordt meegenomen in 

de opzet van de avond.  

Tot slot wordt er na tips die gegeven zijn door het ouderpanel gekeken naar 

wie er allemaal betrokken worden vanuit de buurt voor deze 

informatieavond.  

Verkeersveiligheid 

De vraag die gesteld wordt vanuit het ouderpanel zijn welke 

toegangspunten er zijn tot de tijdelijke huisvestinglocaties. Hier wordt het 

volgende overleg over doorgesproken. 

 

Over bakfietsparkeerplaatsen zijn we in gesprek met de gemeente, maar dit 

heeft tot op heden nog niet tot het gewenste resultaat geleid.  

 

Er wordt zorg uitgesproken over de snelheid die er gereden wordt door 

automobilisten op de Sportparklaan.  

 

Het is van belang dat wij in alle situaties ((bak)fietsen parkeren, snelheid, 

gedrag tegen over klaar-overs, enzovoort) blijven omzien naar elkaar, en de 

kinderen het goede voorbeeld geven.  

 

Er wordt onderzocht of een ouder van school met kennis, expertise, ervaring 

en interesse met betrekking tot verkeersveiligheid met het ouderpanel, de 

school en eventueel later met de gemeente in gesprek wil om de 

verkeersveiligheid op iedere locatie te waarborgen? 
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Volgende ouderpanelbijeenkomst 

Op vrijdag 17 maart 2022 staat het volgende ouderpanel gepland waarin 

onder andere gesproken wordt over de verkeerssituatie van de huidige 

locatie en de tijdelijke huisvesting.  Daarnaast wordt er weer gesproken over 

de huisvesting. 

Herhaling: KIES – Cursus voor Kinderen van Gescheiden ouders 

KIES staat voor Kinderen In Een Scheiding. KIES helpt kinderen om de 

scheiding beter te begrijpen. Het programma biedt kinderen een plek om 

met andere kinderen stil te staan bij alles wat de scheiding met zich 

meebrengt. 

KIES is geen therapie, maar een vorm van coaching. 

 

Hoe ziet een KIES cursus eruit? 

• Spel- en praatgroep met diverse werkvormen (rollenspel, creatieve 

opdrachten, spel, gesprekken: toegespitst op leeftijd). 

• Acht bijeenkomsten van 1 uur. Deelname is gratis. 

• Maximaal 8 kinderen onder begeleiding van twee KIES-coaches. 

 

Voor wie 

Voor kinderen van 6 t/m 11 jaar in een scheidingssituatie. Ook wanneer de 

scheiding nog niet definitief is. Niet alleen kinderen die problemen hiervan 

ondervinden, ook kinderen die geen probleemgedrag laten zien. Broertjes en 

zusjes uit een familie mag! 

Ouders worden voorafgaand betrokken d.m.v. een informatiebijeenkomst. 

 

Wanneer & waar 

Startdatum: donderdag 16 februari 2023 

Dag en tijd: donderdag van 15.30 tot 16.30 uur. 

Ouderbijeenkomst: donderdag 9 februari 15.30 tot 16.30 uur (online) 

Locatie KIES training: Nicolaas Beetsschool, Sportparklaan 3 in Heemstede 

 

Wijze van aanmelden 

Aanmelden gaat via www.samenopgroeien.nu, knop scheiden, KIES 

groepen 

www.samenopgroeien.nu


  

 

 

 

 

 

 

Digitaal schoolbord 
Nicolaas Beetsschool, 13 januari 2023 

 

 



Digitaal schoolbord 

Nicolaas Beetsschool, 13 januari 2023 

 

 

 

 


