11 september 2020
Agenda
groep
1-8
3-7
1-8
6b
groep 5
4b
ouders
groep 4
Nieuwe
ouders
1-8
groep 5
1-8
1-8
groep 4
groep 5

datum
14 september
15 september
16,17,18
september
16,17,18
september
21 september
21 en 23
september
25 september
28 september
29 september

activiteit
Studiedag; alle leerlingen zijn vrij
Schoolreisje groep 3 tot en met 7
Schoolfotograaf op school  het rooster staat in de weekbrief

30 september
5 oktober
10-18 oktober
Ma 19 oktober
19 oktober
26 oktober

Start Kinderboekenweek
Zwemmen groep 5
Zaterdag 10 oktober eerste dag herfstvakantie
Weer naar school
Zwemmen groep 4
Zwemmen groep 5

Meet en greet met juf Sandra van 8.15-8.30 uur
Zwemmen groep 5
Meet en greet met juf van 8.15-8.30 uur
Bijeenkomst klassenouders
Zwemmen groep 4
Kanjeravond voor nieuwe ouders en geïnteresseerden

De agenda wordt de komende weken steeds aangevuld.

Wist u dat….
… In de bijlage bij deze weekbrief de nieuwsbrief van de GGD zit met alle informatie over de
landelijke coronamaatregelen overzichtelijk bij elkaar?
… Huismeester Pim op zoek is naar een bolderkar, zodat hij minder hoeft te sjouwen op school? Wij
ons zeer aanbevolen houden om uw bolderkar over te nemen?
… 6b heeft komende week van woensdag tot en met vrijdag de ‘meet en greet’ met juf Sandra van
8.15 uur tot 8.30 uur.
…groep 4b heeft op maandag 21 en woensdag 23 september om 8.15 uur de ‘meet en greet’.

Rooster schoolfotograaf
Woensdag 16 september Broertjes en zusjes
De leerlingen van groep 8 halen eerst hun broertjes/zusjes op uit de lagere klassen. En gaan dan op
de foto.
Vervolgens is groep 7 aan de beurt. Zo werken we door tot aan de kleuterbouw.
Op deze manier slaan wij geen gezin over.
Vanwege de coronamaatregelen is het helaas niet mogelijk om broertjes/zusjes foto’s te maken van
kinderen die niet op de Beets zitten.

Donderdag 17 september
tijd

portretfoto

8:40

Groep 8a

9:05

Groep 1/2a

9:35

Groep 1/2b

10:05

Groep 3b

10:30

Groep 8b

10:55

Groep 4a

11:20

Groep 5a

11:45

Groep 5b

tijd

groepsfoto

12:15

Groep 8a

12:25

Groep 8b

12:35

Groep 3b

12:45

Groep 4a

12:55

Groep 1/2a

13:05

Groep 1/2b

13:15

Groep 5a

13:25

Groep 5b

Vrijdag 18 september
tijd

groepsfoto

8:40

Groep 7a

8:50

Groep 1/2c

9:00

Groep 1/2d

09:10

Groep 3a

09:20

Groep 4b

09:30

Groep 7b

9:40

Groep 6a

9:50

Groep 6b

tijd

portretten

10:00

Groep 3a

10:20

Groep 4b

10:55

Groep 1/2c

11:25

Groep 1/2d

11:50

Groep 7a

12:15

Groep 6a

13:40

Groep 6b

14:05

Groep 7b

Corona maatregelen
Zie de bijlage met de GGD nieuwsbrief

Schoolreisjes groep 3-7 op 15 september
Komende dinsdag belooft een stralende dag te worden. Het is heerlijk dat er nu ook echt weer iets
door kan gaan.
Wilt u bij het ophalen ook proberen om 1,5 m. afstand te houden tot de andere ouders?

Leestip
Leest uw kind elke dag 15 tot 20 minuten?
Dit hoeft echt niet saai te zijn. Ze hebben tenslotte een tof boek gekozen, want het is
verboden om een stom of saai boek te lezen. Hebben ze een boek uit een serie gekozen?
Probeer dan de kinderen een beetje te laten variëren: lees hardop, stil, in koor, met een
luisterboek, meeleesboek, toneelleesboek, het maakt niet uit als ze maar lezen. Doe dit dan
samen met broertje of zusje of ouders. Dan wordt het nog leuker. En voorlezen mag altijd!!

Typecursus  Aanmelden kan bij juf Sandra
TypeWorld Kids is een uitdagende online typecursus voor kinderen vanaf ongeveer 10 jaar. Kinderen
leren met tien vingers blind typen, met een certificaat als eindresultaat. TypeWorld Kids staat
midden in de belevingswereld van het kind, is zeer interactief, volledig online én heeft een unieke
begeleidermodule.
TypeWorld Kids is in gamevorm opgezet. Het is een wereld met eilanden waarop dorpen met
oefeningen staan. De leerling ontvangt steeds beloningen: zogenaamde gadgets. Die komen op het

eigen eiland terecht waardoor het eigen eiland steeds mooier en voller wordt. Omdat TypeWorld een
online typecursus is, kan de leerling zowel op school als thuis oefenen.
TypeWorld Kids is zeer geschikt voor kinderen met dyslexie. In het programma wordt er op de
volgende manieren rekening mee gehouden:
· De letters kunnen uitgesproken worden.
· De letter die getypt moet worden heeft een afwijkende kleur en is onderstreept.
· Er is bewust gekozen voor een lettertype dat voor dyslectici duidelijk is. Alle letters zijn afwijkend
van elkaar, ook als ze gespiegeld of gedraaid worden.
· Er wordt geen gebruik gemaakt van teksten op papier. De leerling hoeft dus niet te schakelen tussen
het beeldscherm en het papier. Dit geeft kinderen met dyslexie meer rust en overzicht.
Oefenen Voor een groot deel kan het oefenen zelfstandig (thuis) gedaan worden. Omdat TypeWorld
Kids via internet werkt, is het overal te gebruiken. Dat is makkelijk, want voor het aanleren van een
goede typevaardigheid moet een leerling regelmatig oefenen. Om het oefenen leuk en uitdagend te
houden kan een leerling anderen uitdagen voor een typewedstrijdje of de resultaten van klasgenoten
bekijken. Einddoel Het programma werkt toe naar een eindresultaat van minimaal 100 aanslagen per
minuut, waarbij een nauwkeurigheid van 97% moet worden gehaald. Gemiddeld heeft een leerling
zo’n 20-25 uur nodig om het hele programma door te werken.
Typediploma's Via het programma TypeWorld Kids kunnen leerlingen een certificaat behalen. Maar
deze methode bereidt ook voor op verschillende typediploma’s van het ECDL en de VSLM. Zie voor
meer informatie over typdiploma’s de site van Typeworld.
Zie het formulier in de bijlage bij de weekbrief.
Sandra Meerveld

Onderzoek Radboud ziekenhuis
Aan de ouder(s)/verzorger(s) van leerlingen uit groep 6, 7, 8 (schooljaar 2020-2021),
De Corona-crisis heeft impact op ons allemaal, zo ook op kinderen. Het feit dat zij een tijd niet naar
school hebben gemogen en ook veel andere activiteiten hebben moeten aanpassen zal indruk
hebben gemaakt. Kinderen krijgen via verschillende (nieuws)media veel van de situatie mee. Dit kan
onder andere invloed hebben op hun emoties, hun mediagebruik, hoe graag ze naar het nieuws
kijken en hoe ze met deze situatie omgaan.
Aan de Radboud Universiteit doen we hier onderzoek naar, omdat wij het belangrijk vinden om in
kaart te brengen wat deze situatie en de nieuwsberichtgeving daarover doet met kinderen. Deze
situatie is voor ons allemaal nieuw en daarom is de invloed daarvan nog niet onderzocht. Wij kunnen
daar als onderzoekers van leren en adviezen uitbrengen naar ouders, scholen, nieuwsorganisaties
(specifiek: NOS Jeugdjournaal) en andere instanties. Concreet gaan we vanuit de Radboud
Universiteit de komende maanden onderzoek doen onder kinderen hoe ze de Corona tijd hebben
beleefd/beleven. Onze focus ligt daarbij op hoe kinderen met het nieuws zijn omgegaan. Ook het
NOS Jeugdjournaal wil weten hoe kinderen dat (de afgelopen tijd) hebben gedaan. Wij hebben veel
contact met het Jeugdjournaal hierover en hebben al regelmatig onderzoek gedaan naar de
berichtgeving van het Jeugdjournaal. Het NOS Jeugdjournaal laat dan ook weten dit onderzoek een
warm hart toe te dragen.
Om een antwoord te kunnen vinden op de vraag wat de impact van de Coronacrisis is op kinderen
hopen we dat zoveel mogelijk kinderen die in het schooljaar 2020-2021 in groep 6, 7 of 8 zitten mee
willen doen aan ons onderzoek.
Zie de bijlage in de weekbrief voor de aanmelding.

Informatie-avond
Dank u wel dat u in grote getale inlogde om de presentatie van de jaarlaag bij te wonen. Ondanks dat
het gek is dat wij u niet in het echt konden ontvangen, kregen wij toch positieve reacties op de infoavonden.
Helaas ging het donderdagavond bij groep 7 mis, doordat er bovenschools iets was gewijzigd in de
Google Meet instelling. Met behulp van een link via MSI zijn veel ouders toch aanwezig geweest in de
meet van groep 7. Doordat het defect om 19.00 uur ’s avonds ontdekt werd en de instellingen weer
gewijzigd konden worden, konden de ouders van groep 4 van de 20.00 uur meet toch via de normale
weg inloggen.
Tim en Arend van groep 7 sturen de powerpoint rond, hun presentatie staat op Google Classroom en
mochten de ouders van groep 7 nog vragen hebben kunnen zij die aan de leerkracht mailen. Excuses
voor het ongemak.

Jarigen van deze week; gefeliciteerd
Toon

11-9-2011

6A

Emme-lotte

15-9-2009

8A

Vivian

15-9-2014

3A

Tijl

15-9-2014

3B

Annabella

16-9-2010

7A

Sam

17-9-2014

3A

Wij wensen jullie een heel fijne dag!

Digitale schoolbord

