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Agenda 

Groep Datum Activiteit 

1 – 8  16-01-2023 

t/m 

02-02-2023 

Tevredenheidsonderzoek voor ouders via de mail 

1 – 8  25-01-2023 

t/m 

04-02-2023 

De Nationale voorleesdagen 

5 30-01-2023 Zwemmen 

1 – 2 03-02-2023 Inloopmoment ‘gezondheid’, Parro bericht volgt 

7 03-02-2023 Inloopmoment VierKeerWijzer 

4 06-02-2023 Zwemmen 

1 – 8  06-02-2023 Inschrijving oudergesprekken  

om 12.00 uur geopend in Parro 

5 13-02-2023 Zwemmen 

3 en 6 16-02-2023 Inloopmoment VierKeerWijzer 

3 – 8  16-02-2023 Rapporten mee naar huis 

4 20-02-2023 Zwemmen 

1 – 7 20-02-2023 

t/m 

23-02-2023 

Oudergesprekken 

8 20-02-2023 

t/m 

23-02-2023 

Adviesgesprekken met ouder en kind 

5 22-02-2023 Inloopmoment VierKeerWijzer wordt verplaatst 

naar later dit schooljaar 

1 – 8 24-02-2023 Studiedag, leerlingen vrij 

1 – 8  27-02-2023 

t/m 

05-03-2023 

Voorjaarsvakantie 
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Jarigen van de week 
Datum Naam Groep 

29-01-2023 Max 3B 

29-01-2023 Lauren 7B 

30-01-2023 Hugo 8B 

01-02-2023 Alma 3B 

02-02-2023 Hugo 8A 

02-02-2023 Jasmien 4B 

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  
… Juf Meta, onderwijsassistente voor de onderbouw, ons de komende 

periode komt ondersteunen in domein 1-2? Ze stelt zich in deze 

weekbrief aan u voor.  

… Wij weer twee kanjers hebben op school, want juf Ellen en juf Wendy 

hebben zich maandag verder geschoold in de Kanjertraining! 

… Er een aantal collega’s waren die zich afgelopen week hebben laten 

inspireren op De Nationale Onderwijstentoonstelling (NOT)? 

… Juf Dorine en juf Judith zich deze week weer verder hebben verdiept 

in Close Reading, zodat zij het team hierin verder kunnen 

meenemen? 

… U nog een week heeft om het tevredenheidsonderzoek in te vullen? 

U heeft hierover een mail gekregen van Scholen met Succes. 

Inmiddels hebben 176 ouders de enquête ingevuld! 

… Er deze week heel veel zieke kinderen en collega’s op school waren? 

… De eerste groepen zijn gestart met de IEP-toets? In de komende 

weken krijgt u hier meer informatie over en de resultaten worden 

besproken tijdens de oudergesprekken.  

… De oudercommissie al de eerste vergadering over het Beetsfestival 

heeft gehad? 

… Ook deze week weer een uitdaging was met het bemensen van de 

groepen? Gelukkig alle kinderen wel naar school konden? 
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Week in beeld  

In het kader van de Nationale 

voorleesdagen lazen de kinderen vanuit de 

bovenbouw voor bij de leerlingen uit de 

onderbouw. 
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Nieuws van de week  

Terugkoppeling vergadering medezeggenschapsraad 27.01.2022 

Donderdag 27 januari jongstleden heeft de MR vergaderd.  

Als eerste stond de huisvesting op de agenda. Vanuit de gemeente is een 

projectleider aangesteld die het proces van tijdelijke huisvesting begeleid. 

Begin februari neemt de gemeenteraad hierover een besluit. In de maanden 

daaropvolgend wordt er een ouderavond georganiseerd om iedereen te 

informeren. 

Ook het lerarentekort is besproken. Dit is een blijvend aandachtspunt en de 

zorg hierover wordt helaas steeds groter. Op een creatieve manier wordt er 

naar oplossingen gezocht.  

De kascommissie is dringend op zoek naar een tweede lid, een oproep staat 

in deze nieuwsbrief. 

Het is een uitdaging de TSO voldoende te bemensen iedere dag. Er wordt 

naar een structurele oplossing gezocht, namelijk het aantrekken van een 

extra vaste kracht. 

Het tijdspad voor het optimaal indelen van de groepen is besproken en van 

feedback voorzien.  

Er zijn aanvragen bij het Beetsfonds binnengekomen vanuit het team van de 

Beets en het bestuur van het Beetsfonds pakt dit verder op.  

Tot slot is de jaarplanning van de MR besproken, waardoor een duidelijk 

beeld is van de taken en bevoegdheden.  

Mocht u vragen hebben, kunt u altijd een van de leden van de MR 

aanschieten. 
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Oproep vacature kascommissie 

Wij zijn op zoek naar iemand die het leuk vindt om de kascommissie van de 

Nicolaas Beetsschool te versterken. Het zou gaan om een zitting van 1,5 jaar 

(mogelijk langer als je het leuk vindt), waarin je in het eerste halfjaar 

ingewerkt wordt en je in het tweede jaar iemand inwerkt die het van jou dan 

weer overneemt. 

 

De kascommissie controleert jaarlijks de administratie van de verschillende 

ouderbijdrages (TSO, Ouderbijdrage en Beetsfonds) en brengt hierover 

verslag uit in de MR vergadering. Daarnaast biedt de kascommissie 

ondersteuning aan de penningmeester van de Oudercommissie bij het 

opstellen van de begrotingen. De controlewerkzaamheden voor het 

afgelopen schooljaar zijn meestal in het najaar, meedenken met de 

begroting voor het aankomende jaar is doorgaans in het voorjaar. 

 

Lijkt het je leuk, weet je iets af van financiën en kun je af en toe in de 

avonduren wat uren vrijmaken? Geef je dan op via 

mr@nicolaasbeetsschool.nl  

mailto:mr@nicolaasbeetsschool.nl
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Ouderavond mediawijsheid 

Beste ouders en verzorgers,  

  

Vorige week donderdag vond na lange tijd weer een fysieke ouderavond 

op de Beets plaats, en wat was het een enorm succes! Er waren ongeveer 50 

ouders aanwezig om te luisteren naar een presentatie van Marije Lagendijk 

van Bureau Jeugd&Media. Ook konden alle soorten vragen aan haar 

gesteld worden over het onderwerp 'mediawijsheid'. De groep van 50 was 

onderverdeeld in een groep onderbouw-ouders en een groep bovenbouw-

ouders. Daarnaast vonden er in kleinere groepjes levendige gesprekken en 

discussies plaats aan de hand van stellingen, over hoe om te gaan met de 

dillema's waar je als ouders voor gesteld staat rondom het gebruik van 

(social) media door je kind(eren). Centraal stonden vragen zoals: hoe kun je 

in de huidige tijd het beste omgaan met de diverse vormen van (social) 

media? Kan ik mijn kind hierin begeleiden en hoe doe ik dat dan? Hoeveel 

schermtijd geef ik mijn kind? Welke (social) media zijn er zoal en wat zijn de 

voor- en nadelen daarvan? De avond was bedoeld om de goede kant van 

(social) media te belichten, alsook de risico's inzichtelijk te maken en tips te 

geven hoe daar mee om te gaan. Wij kijken terug op een zeer geslaagde 

avond. Bedankt aan alle aanwezigen voor hun enthousiaste bijdrage!   

  

Mediawijsheid. Een onderwerp dat blijvend aandacht verdient zowel binnen 

als buiten school.   

 

Zo krijgen op school de groepen 7 en 8 regelmatig les over mediawijsheid en 

veiligheid online. Deze groepen doen mee aan de week van de 

mediawijsheid, waarin er aan de hand van een spel vijf dagen lang 

aandacht is voor alles wat met internet te maken heeft. Afgelopen jaar 

kwamen hierbij onder andere onderwerpen als cookies, WiFi-verbindingen en 

betrouwbaarheid aan bod.  

 

Jaarlijks krijgt de bovenbouw op school gastlessen van Halt over Online 

Veiligheid. Bij het vak Blits (studievaardigheden) wordt er aandacht gegeven 

hoe je informatie online opzoekt.    
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In de Kanjertraining wordt vanaf eind groep 6 preventief aandacht besteed 

aan omgangsregels online. ‘Wat doe je met pesten op WhatsApp?’ en ‘wat 

doe je als er online iets gebeurd is wat jij niet fijn vindt?’ zijn voorbeelden van 

vragen die behandeld worden.   

Uiteraard spelen leerkrachten in op specifieke nieuwsitems en worden 

incidentele ‘online-groeps-issues’ besproken indien nodig.   

 

In de bijlage van deze weekbrief hebben wij de PowerPoint van Marije 

bijgevoegd (versie onder- en bovenbouw) waarin een samenvatting van 

haar presentatie is terug te lezen.    

 

MR Nicolaas Beetsschool 

Kanjertraining 

Na de kerstvakantie hebben alle groepen de 

kanjertraining weer opgepakt. Voor de kleuters betekent 

dit dat er met name gebruik wordt gemaakt van de kleine 

kanjerverhaaltjes. Op het digibord worden dan 

verschillende situaties uit de belevingswereld van de 

kleuters uitgebeeld. De verhaaltjes worden besproken, 

nagespeeld met de handpoppen en in het dagelijkse spel 

wordt hier naar terugverwezen. Denk bijvoorbeeld aan de 

situatie waarbij twee kinderen aan het spelen zijn en een 

derde niet mee mag doen. Door middel van het 

verhaaltje komen kinderen erachter hoe ze in 

deze situatie kunnen handelen. 

 

Daarnaast worden bij de kleuters tussendoor 

vaak kleine spelletjes gespeeld waarbij 

samenwerken en op elkaar kunnen vertrouwen 

centraal staan. Denk bijvoorbeeld aan het over 

elkaar heen stappen alsof je op een zebrapad 

loopt en aan het bewegen als een boom. 

 

Door elke week een ander verhaaltje aan bod te 

laten komen en tussendoor regelmatig 

kanjerspelletjes te spelen borgen wij, ook bij de 

kleuters, een fijn klimaat en een prettige sfeer in 

de groep. 
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Even voorstellen  

 Hallo allemaal, mijn naam is Meta 

Zantvoort, getrouwd met Marc en 

moeder van Esmée en Joost. We wonen 

in Nieuw-Vennep. 

 

Ik kom in de kleuterklassen helpen. 

Iedere ochtend ben ik in één van deze 

klassen aanwezig. Deze week ben ik 

begonnen en wat vind ik het leuk! 

 

Ook geniet ik van wandelen, fietsen, 

skiën, tuinieren en Netflixen 😀 
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