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Agenda
Groep
1–8

1–8
4
7–8
1–7
1–8
1–2
1–7
1–7

3–4
5–6
7
8
5

Datum
14-06-2022
t/m
17-06-2022
17-06-2022
20-06-2022
21-06-2022
22-06-2022
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
Avondvierdaagse

Studiedag
Zwemmen
Slagbaltoernooi (na de lunch)
Inschrijven oudergesprekken
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
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Jarigen van de week
Groep
Datum
Naam
7A
17-06-2022 Sophia
3A
17-06-2022 Carlota
3A
17-06-2022 Cayetana
8B
17-06-2022 Eva
1/2B
19-06-2022 Olle
5A
19-06-2022 Elin
1/2A
20-06-2022 Esmee
4B
21-06-2022 Julia
1/2C
22-06-2022 Jacob
1/2D
22-06-2022 Luke
1/2A
22-06-2022 Thomas
1/2C
24-06-2022 David
7B
24-06-2022 Ezra
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 …
…

Dat de avondvierdaagse van start is gegaan?

…

Dat het niet de bedoeling is dat de leerlingen alleen lopen tijdens de
avondvierdaagse?

…

Er morgen vier fanfares meelopen vanaf 19.00 uur vanaf de
vrijheidsdreef naar de finish?

…

Medailles voor de wandelaars worden uitgereikt op het schoolplein?

…

Wij de oudercommissie heel dankbaar zijn voor de organisatie van de
avondvierdaagse?

…

De formatie rond is en deze mee wordt gestuurd met de volgende
weekbrief?

…

U zich kunt inschrijven voor de oudergesprekken vanaf woensdag 22
september 2022 om 12.15 uur?

…

Er weer een enkele leerlingen op school besmet zijn met het
coronavirus?

…

Wij u willen vragen om uw kind te testen op het moment dat hij/zij
zich niet lekker voelt?

…

Dat de afspraak is dat u uw kind ziekmeldt door de school tussen
08.00-08.30 uur te bellen?

…

De buitenschoolse opvang het ook op prijs stelt als u uw kind afmeld
op het moment dat het ziek is of als het kind ziek van school naar huis
gaat?

…

Wij hopen dat de kinderen genieten van het extra lange weekend en
maandag weer uitgerust op school komen voor de laatste vier weken
van dit schooljaar?

Weekbrief
Nicolaas Beetsschool, 16 juni 2022

Nieuws van de week
Gezonde school
Beste ouders,
Even een berichtje vanuit de ontwikkelgroep ‘Gezonde School’.
Wij zien op school dat bij het 10-uurtje inmiddels bijna iedereen groente of
fruit mee heeft. Ook bij de traktaties wordt er steeds gezonder gedacht. Fijn
dat hier bewust over nagedacht wordt!
Heeft u een gezonde eettip voor kinderen?
Dit mag het 10-uurtje, lunch, traktatie of een tip van thuis zijn. Dan zouden wij
het leuk vinden als u uw gezonde tip met ons zou willen delen. U kunt deze
mailen naar: nienke.visser@twijs.nl
Wij hopen dan elke week een gezonde tip te kunnen plaatsen in de
weekbrief naar de ouders.
Gezonde groet namens de werkgroep!
Meester Remco, Juf Sandra en Juf Nienke
Vertrek juf Eva
Beste ouders,
Misschien hebben jullie al van de kinderen meegekregen dat ik binnenkort
ga verhuizen.
Om heel veel redenen héél leuk: het huis is geweldig, in een fantastische
omgeving, de leukste stad van Nederland, genoeg ruimte voor alle kinderen
die ik heb en bovenal, ik ga samenwonen met de liefde van mijn leven.
Veel redenen voor blijdschap. Toch is er ook een nadeel. Het huis staat in
Delft en daarom ga ik aan het eind van het schooljaar stoppen op deze
superleuke school. Ik heb mijn tijd hier als geweldig ervaren, maar het heen
en weer reizen zou mij niet passen.
Voor de muzieklessen is een hele leuke nieuwe docent gevonden, dus die
gaan door.
Omdat ik hier stop neem ik woensdag 13 juli afscheid en hoop ik dat jullie na
school nog even langs lopen om gedag te zeggen.
Met vriendelijke groet,
Eva Geuzebroek.
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Afscheid meester Arend
Beste mensen,
Na 10 jaar op de Nicolaas Beetsschool vond ik het tijd worden voor
verandering. Ik heb een nieuwe baan gevonden in het speciaal voortgezet
onderwijs. Kinderen in een andere leeftijdscategorie, en kinderen die iets
anders nodig hebben dan op veel reguliere scholen geboden kan worden.
Vanaf augustus word ik mentor van een 3-mavoklas in Den Helder. Ik heb
daar heel veel zin in!
Tien jaar geleden kwam ik op de Beets en ging in groep 5 aan de slag. Dat
heb ik zeven jaar met heel veel plezier gedaan, in het bijgebouw tussen juf
Riet en meester Karel. Drie jaar geleden ben ik naar groep 7 gegaan en ook
daar heb ik fijn gewerkt met leuke collega's. In de loop der jaren waren er
veranderingen: Rots en Water werd Kanjertraining en de zaakvakken
Geschiedenis, Aardrijkskunde en Natuur & Techniek werden 4xWijzer. Er
kwamen een ouderpanel en een kinderpanel en voor het inhoudelijk
ontwikkelwerk ontstonden er commissies op het gebied van rekenen, taal,
leesvaardigheid, levensbeschouwing en nog meer.
En bij dat alles bleef veel ook gelijk: De heerlijke ligging in het groen, het
warme welkom bij de start van het schooljaar, het grootse Sinterklaasfeest,
de vieringen met Pasen en Kerst, het aftellen voor de zomervakantie en de
gezelligheid, betrokkenheid en goede samenwerking binnen het team. Ik
heb ook met veel ouders heel prettig mogen samenwerken, zowel bij
schoolactiviteiten als 'rond het kind'. Alle ouders van de afgelopen tien jaren
wil ik hartelijk bedanken voor die samenwerking. En alle kinderen wil ik
bedanken voor hun originaliteit, humor, opmerkzaamheid, creativiteit en al
die mooie en memorabele momenten van groei waar ik zo ontzettend van
heb genoten. Het ga jullie allemaal goed!
Arend Benner
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Week in beeld

Sfeerimpressie van de avondvierdaagse.
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Stichting KlimaatGesprekken
Bericht van Philip Wijers, ex-MR lid en vader van twee oud-NBS leerlingen en
klimaatcoach bij Stichting KlimaatGesprekken
Maak je je zorgen over klimaatverandering en wil je bijdragen aan de
oplossing, maar weet je niet helemaal hoe? Of vind je het moeilijk om een
gesprek er over te voeren met anderen?
Doe dan vanaf 19 september a.s. mee een aan KlimaatGesprekken in
Heemstede, dan helpen we je op weg!
Tijdens deze 6-delige workshopreeks kom je erachter hoe je zelf
klimaatvriendelijke keuzes kunt maken op het gebied van wonen, voeding,
vervoer en reizen en consumeren en krijg je handvatten hoe je ook anderen
kunt inspireren.
Hoop, humor en handelingsperspectief staan centraal. De workshops vinden
om de 2 a 3 weken plaats op maandagavond.
Interesse?
Kijk voor meer informatie en aanmelden op
https://www.klimaatgesprekken.nl/aanmelden/
Als je vragen hebt, kun je ook (eerst) contact opnemen met Philip:
philip@wijers.com

