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Activiteitenoverzicht
maart 2019
11 maart

14 maart
22 maart
15 maart
17 maart
21 maart
22 maart
25 maart
27 maart
28 maart

groep 8a en 8b brengen bezoek aan Corrie ten
Boomhuis in Haarlem.
Zwemmen groep 5
1-2 a en 1-2 b Teylers museum
1-2 c en 1-2 d Teylers museum
Landelijke stakingsdag: De Beets is gesloten
Volleybaltoernooi in Groenendaal
Uitje groep 3
ouderpanel
Zwemmen groep 5
Schoolvoetbal met 3 jongensteams en 2
meidenteams
kinderparlement

Wist u dat…….
Juf Lisanne tijdens het doen
van de oefening die
hiernaast staat aan haar
groep vertelde dat zij
zwanger is en dat de baby
aan het einde van de
zomervakantie geboren
wordt??
Groep 8 deze week de eindmusical heeft uitgekozen en er dit jaar voor het eerst twee opvoeringen
zijn!

Personeel
13 maart is Gaby van Roon haar laatste werkdag voordat zij met zwangerschapsverlof gaat. Carlijn
Zandvliet is inmiddels gestart in groep 7a, heeft kennis gemaakt met de groep en een aantal ouders,
inmiddels verdwaalt zij niet meer in ons gebouw!
Vervangingen:
Dank aan juf Cecile, juf Monica, juf Judith en juf Annemarie die resp. in groep 1/2d, 3a, 7a en groep
8b invielen!

Tennisclinic
Deze week hebben de groepen 3 t/m 6 tijdens de gymles meegedaan aan een tenniskids@school
project.
Tijdens dit project is er les gegeven door een tennisleraar van tennisclub HBC in Heemstede.
De kinderen hebben met veel plezier meegedaan en nieuwe dingen geleerd!

Er is een brief meegegeven waarin de kinderen uitgenodigd worden voor het tennisfeest op 24 maart
bij HBC waar ze gratis kunnen deelnemen aan leuke oefeningen en festiviteiten op de tennisbaan. Ik
hoop dat velen gebruik zullen maken van dit leuke aanbod!
Sportieve groet, Nienke Visser, gymdocent

Bericht van de MR
Samenvatting van de MR-vergadering 4 maart 2019:

-Het overleg met Salomo over de CO2 meting loopt nog. De MR gaat hier opnieuw aandacht
voor vragen bij Salomo.
-Zoals in de vorige weekbrief te lezen was staat het verbeteren van de huisvestingssituatie
van de Nicolaas Beetsschool als hoogste prioriteit op het concept Integraal Huisvesting Plan
(IHP). Op 3 december komt het definitieve IHP in de commissie ‘samenleving’, waarna op 18
december een besluit genomen zal worden.
-Het Salomobestuur heeft besloten om vooruitlopen op het IHP zelf een voortraject op te
starten. In dit voortraject zullen een aantal zogenaamde ateliersessies de uitgangspunten
worden geformuleerd en ontstaat er een globaal ruimtelijk en inhoudelijk plan. Tussen de
verschillende ateliersessies door komt het atelierteam terug naar het team van de Beets, het
ouderpanel en de MR om vragen die in het atelierteam leven te bespreken en hierover te
sparren.
-De schoolbesturen van Stichting Salomo en Stichting Sint Bavo hebben de bedoeling in 2019
met elkaar te fuseren. De ouders uit de MR zijn in het kader van het fusietraject naar een
informatiebijeenkomst geweest en hebben daar de door Salomo gestelde vagen
beantwoord. De MR heeft haar input doorgegeven aan de GMR. De GMR heeft
instemmingrecht en zal deze instemming wel/niet geven, daarna volgt al dan niet een besluit
tot fusie. De volgende vergadering van de GMR staat gepland op maandag 11 maart a.s..
-De resultaten van de tevredenheidspeiling onder ouders is in de MR besproken. Er zijn
inmiddels diverse acties in gang gezet op aandachtspunten zoals hygiëne en gebouw. In
november zijn er kwaliteitscontroles uitgevoerd die toen zwaar onvoldoende uitvielen. Met
extra schoonmakers is vervolgens de basiskwaliteit op orde gebracht en bij de nul-meting
begin december was het niveau van schoonmaak voldoende. Inmiddels hangen er in iedere
groep werkplannen en wordt de school door twee echtparen schoon gehouden. Daarnaast is
er met ingang van 5 maart extra schoonmaaktijd ingekocht. Prettig is ook dat de
schoonmakers nu aan het einde van de dag komen waardoor er contact tussen leraren en
schoonmakers is waardoor direct besproken kan worden al er in het schoonmaakproces
zaken niet goed lopen.
-Ook de Beets wordt geconfronteerd met een steeds verder toenemend lerarentekort. Er
wordt iedere week veel tijd en energie gestoken in het bemensen van de groepen. Een
manier om het lerarentekort (tot zekere hoogte) op te vangen is het aanstellen van zijinstromers.
Door de complexiteit voor het vinden van invallers wordt u als ouder/verzorger niet meer
vooraf geïnformeerd over een vervanging van een of enkele dagen.
Het zwangerschapsverlof van Gaby van Roon en Marieke v. Zeumeren is inmiddels opgelost.
De ouders van groep 4a worden spoedig op de hoogte gebracht van de vervanging voor het
verlof van Marieke v Z.
De notulen van de MR vergadering van 1 november jl. staan op de website.

Juf Anneke jarig
Vandaag heeft juf Anneke haar verjaardag gevierd. Daarbij werd zij enorm verrast door
de ouders die een speelhuisje voor de groep gemaakt hadden. Wat zullen de kinderen
hier een plezier aan gaan beleven!

Staking 15 maart
Zoals ik u eerder berichtte zijn wij op 15 maart gesloten. Wij staken voor een betere cao en
werkdrukverlaging zodat de beroepsgroep weer aantrekkelijk wordt en er nieuwe mensen opstaan
die voor het onderwijs kiezen.
Lydeke pakt op de stakingsdag de moestuin aan. (Bij mooi weer!) Mocht een ouder het leuk vinden
om hierbij te helpen, dan graag een berichtje naar Lydeke.

Jarigen van deze week
In verband met privacy vermelden we alleen de voornamen van de leerlingen

5B Thijs 10-3-2010
4B Matteo 11-3-2011
7B Taeke 11-3-2008
7B Floor 12-3-2008
4B Jasper 13-3-2011
8B Sybren 14-3-2007
1A Dali 14-3-2014
5B Tim 15-3-2010

Alle jarigen van harte gefeliciteerd!

Digitale schoolbord

GGDflits

Brutaal en opstandig gedrag

Iedere ouder loopt er weleens tegenaan, een brutaal en of opstandig kind. Als kinderen
ouder worden, moeten ze leren met hun emoties om te gaan. Alle kinderen uiten hun
boosheid wel eens door brutaal of opstandig gedrag. Bijvoorbeeld door te schreeuwen,
schelden of iets respectloos of onbeschofts te zeggen als iets niet mag of lukt.
Eerst denken, dan doen
Als je kind zich boos voelt, vertel dan dat je kind zich eerst moet afvragen wat de oplossing
is: 'eerst denken, dan doen'. Het lukt natuurlijk niet altijd om brutaal en opstandig gedrag te
voorkomen. Het ene kind kan dat beter dan het andere kind. Dit heeft met temperament te
maken.
Lees en kijk hier naar meer tips om met brutaal en opstandig gedrag om te gaan.
Helpen de tips niet, maak dan een afspraak maken met de jeugdverpleegkundige of
jeugdarts verbonden aan de school van uw kind. Dit kan via 023- 7891777 op werkdagen
van 8.30 - 12.30 uur en 13.00 - 17.00 uur.

Aanbod stakingsdag

