12 april 2019
Activiteitenoverzicht
April 2019
8 april
10 april
11 april
12 april
15 april

Zwemmen groep 5
Groep 1-2 c en b bezoek bibliotheek
MR
Groep 8 Bosbeek: kruisgang
Zwemmen groep 4

Groep 3 voorstelling: Pi-pa-piraat
16 april
17 april
18 april
18 april
19 april
22 april-5 mei
Mei 2019 (wordt nog verder aangevuld)
6 mei
9 mei
13 mei
14 mei
15 mei
20 mei
28 juni

Inloopochtend groep 1-7, 8 niet
Groep 1-2 a en d bezoek bibliotheek
Paasontbijt
8.30 uur: Voor ouders op het plein ‘de Barista’
Goede vrijdag  de leerlingen zijn vrij
Meivakantie
Zwemmen groep 4
Oorlogsgeheimen groep 8 13.00 uur in de Luifel
Zwemmen groep 5
schoolreisje groep 3-6
Corrie ten Boom 8a en 8b
schoolreisje groep 7

Wist u dat……. Adriaan Pauw 400 jaar geleden heer van Heemstede was?
HEER VAN HEEMSTEDE
1620-2020Dit feestjaar is
voortgekomen uit het beste idee
van Heemstede.En om dit alvast
in de sfeer te komen heeft Plexat
WIJ Heemstede met 1233
leerlingen van De Bosch & Hoven
school, De Ark, De Voorweg
school, KC de Molenwerf, de
Nicolaas Beets school en twee
sublieme stagiaires van College
Hageveld een prachtige prent
gemaakt met de afmeting van 15 x
8 meter en bestaande uit ruim 2500
velletjes papier.
Wat een prachtige prent.
Dank aan iedereen die heeft geholpen.

De toestemmingsformulieren van Wis Collect binnenstromen…. Mocht u het formulier nog niet
hebben ingeleverd, wilt u het dan alsnog doen?
Deze fiets al een paar weken op
de eigenaar wacht……

Personeel
Door dat Arend vanaf woensdag ziek was hebben wij met elkaar weer een kunststukje geregeld! Dank aan
Annemarie en Monica, Riet, Marieke, iedereen die kinderen opving, Relinde en Krista!
Hopelijk kunnen wij de laatste week tot de meivakantie compleet draaien.
Deze week is Marieke van Zeumeren met verlof gegaan. Een heel goede tijd thuis. Vanaf 6 mei is meester
Stephan in 4a.

Kort verslag MR vergadering 11 april









De notulen van de laatste vergadering, 4 maart, worden behandeld en vastgesteld. Deze
komen op de website.
Huisvesting: De werkgroep Huisvesting heeft inmiddels 2 sessies doorlopen met externe
begeleiding met als resultaat een Programma van Eisen voor de nieuwbouw. Dit gaat
voorspoedig en loopt tot de zomervakantie.
TSO: De school heeft het plan om de TSO te professionaliseren. Onderzocht wordt hoe dit
financieel mogelijk te maken.
Inspectiebezoek: De Beets is op 12 maart bezocht door de inspectie. De Beets kreeg
complimenten, o.a. voor verslaglegging en het voor duidelijk werken vanuit een sociaal hart.
AVG onderzoek: de uitkomsten van recent onderzoek zijn, dat de Beets zeer bewust omgaat
met de privacyrisico's en de maatregelen die genomen moeten worden.
CO2 meting: Er vinden inmiddels metingen plaats naar het CO2 niveau (ventilatie) in de
lokalen in het hoofdgebouw. Deze metingen zijn voor de meivakantie afgerond.
De formatie 2019-2020, d.w.z. het aantal groepen per leerjaar, is besproken. Er komen 4
kleutergroepen en alle groepen 3 t/m 8 zijn dubbel. Kirstin deelt ook het vakantiedagen en
studiedagen plan voor komend schooljaar. Na vaststelling in het Managementteam worden
de data in de weekbrief opgenomen.

Pasen en Barista op het plein voor ouders
Op donderdag 18 april vieren wij het Paasfeest op school. Dit doen wij o.a. door middel van een
feestelijk Paasontbijt met de gehele school.
Voor de groepen 1 en 2 worden de ontbijtjes geregeld.

Voor de groepen 3 t/m 8 is het de bedoeling in het kader van ‘saamhorigheid’ dat de kinderen een
ontbijtje voor elkaar klaar maken.
Om te zorgen dat de kinderen ook echt iets krijgen dat ze lusten (en ook om het gelijk te houden qua
hoeveelheid)is er een lootje mee naar huis gekomen.
De bedoeling is dat het ontbijtje in een versierd doosje naar school wordt meegenomen op
donderdagochtend 18 april.
Wij zorgen voor drinken op school en voor chocolade eitjes. (dus géén chocolade eitjes in de doos )
Op school zijn verschillende ideeën aangedragen om het doosje te kunnen versieren. Houd het
eenvoudig! Voor alle duidelijkheid: het is de bedoeling dat dit doosje thuis versierd wordt.
Voor de kinderen met een allergieën is het raadzaam om dit even met de leerkracht kort te sluiten.
In de groepen 3 t/m 8 komen drie verschillende sprekers om het Paasverhaal op een interactieve
wijze te vertellen. In groep 3 en 4 komt Coosje Verkerk. In groep 6 en 7 komt Pieter Terpstra en in
groep 5 en 8 komt Lars Grijsen. In de kleutergroepen behandelen de leerkrachten zelf het
Paasverhaal.
BARISTA OP T SCHOOLPLEIN 18 april.
Op de ochtend van het paasontbijt komt een barista lekkere koffie maken op t plein! Je kan je cappu
ook meenemen, maar even blijven hangen is natuurlijk gezelliger. Latte/cappuccino €2,50,
koffie/thee €2,00, liefst met PIN betalen.
Bij slecht weer gaat het niet door.
We zoeken nog 4 sponsors van 10 eu voor de aanbetaling. Doe je mee? Neem dan even contact op
met Nienke Leuftink T: 06-1888 7011

Palmpasen 14 april 9.30 uur
Zing en dans mee in de Oude Kerk!
Zondag 14 april is het Palmpasen. Dat is elk jaar weer precies de zondag voor Pasen.
Heel lang geleden stonden de inwoners van Jeruzalem de man over wie ze veel hadden gehoord toe
te juichen met grote takken en vrolijke kleuren. Hij kwam eindelijk in hun stad aan! Die man was
Jezus.
Ze hoorden vaak over de wonderen die hij deed. Dat wilden ze graag met eigen ogen zien. Zingend
en dansend stonden ze hem op te wachten.
Met Palmpasen doen we die blijdschap na en praten we over wat blijdschap betekent in ons dagelijks
leven.
Kom om half 10 naar de Oude Kerk aan het Wilhelminaplein. In het zaaltje naast de kerk (de
Pauwehof) verzamelen we en hoor je het mooie verhaal. Daarna versier je zelf je eigen Palmpasen
stok.
Neem als het kan van huis een broodhaantje en een houten kruis mee. Als je nog een lieve
buurvrouw of opa wilt verrassen, neem dan van alles twee exemplaren mee. Een voor jezelf, een
voor een ander.
Wij zorgen voor wat extra exemplaren voor spontane bezoekers.

We zien jullie en je ouders graag op Palmpasen in de Oude Kerk op het Wilhelminaplein.
Tot dan!
Sylvia en Margaret

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

Senna 13-4-2007 7B
Lieke 17-4-2008 7B
Minte 17-4-2012 3A
Simon 18-4-2011 4A
Julie 18-4-2014 1A
Reina 19-4-2014 1B

Alle jarigen van harte gefeliciteerd!

Digitale schoolbord
Het voorjaar is begonnen en dus dartelen de
lammetjes door de wei.
Het is prachtig om te zien en nog leuker om er
tussenin te zitten.
Wil jij voelen hoe zacht dat vachtje is? Kom dan
naar de lammetjesdag van de Wickevoorter
Stadsboeren.
Wil je eerst weten wie die boeren zijn? Kijk dan
op www.dewickevoorterstadsboeren.nl

