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Agenda
Groep
1–3

6B en 8

Datum
08-11-2021
t/m
19-11-2021
15-11-2021
t/m
26-11-2021
15-11-2021
16-11-2021
18-11-2021

5
4
1–8
1–8

22-11-2021
29-11-2021
03-12-2021
03-12-2021

4–8

4

Activiteit
Oudergesprekken

Oudergesprekken

Zwemmen
Reservedatum schoolverpleegkundige
Onderzoek door Universiteit Utrecht
naar empathie
Zwemmen
Zwemmen
Sinterklaasfeest
Alle leerlingen vanaf 12.00 uur vrij

Jarigen van de week
Groep
Datum
Naam
6A
14-11-2021 Max
7A
15-11-2021 Floris
4A
16-11-2021 Nienke
6A
17-11-2021 Maarten
4A
17-11-2021 Olivier
7B
18-11-2021 Lotte
6B
18-11-2021 Kaj
5A
18-11-2021 Norah
1/2B
19-11-2021 Victor
5A
19-11-2021 Norea
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
…

De ouders van de groepen 4 – 8 zich via Parro kunnen
inschrijven voor een oudergesprek. Groep 7B krijgt hiervoor
later een uitnodiging.

…

Wij maandag geen leerkracht voor een groep beschikbaar
hadden.

…

Groep 7B deze week ook helaas in quarantaine is
begonnen doordat er meerdere besmettingen waren in de
groep.

…

Wij u heel graag willen vragen om een mondkapje te
dragen als u bij ons in de school komt.

…

Corona op dit moment flink rondwaart in Heemstede? De
GGD onderstaande maatregelen hanteert:
Tot drie positief geteste leerlingen in de groep worden er
géén kinderen van onder de 13 jaar in quarantaine gezet.
Mochten er meer dan drie leerlingen positief testen in een
groep dan wordt en samen met de GGD gekeken voor een
advies op maat. Dit kan betekenen dat een groep in
quarantaine wordt gezet.

…

Er een aantal kinderen zich hebben ingeschreven voor de
Typecursus van TypeWorld. (Zie de weekbrief van 5
november). Wij hier heel blij mee zijn, omdat d it een heel
belangrijke vaardigheid is in onze digitale wereld en fijn is
als je deze vaardigheid onder de knie hebt.
De kosten bedragen 25 euro en aanmelden kan nog bij
sandra.meerveld@twijs.nl

Weekbrief
Nicolaas Beetsschool, 12 november 2021

De week in beeld

De groepen 6 hadden
afgelopen dinsdag het
sportontbijt in
Groenendaal, waarbij
zij een ontbijt kregen
opgediend in de
gymzaal. Daarna
hebben zij deze
ochtend lekker
gesport.

Helaas konden de leerlingen van de
groepen 4 niet gaan zingen bij de
bewoners van Bosbeek in verband met
het besmettingsgevaar voor de
bewoners.
In plaats van een bezoek aan Bosbeek,
brachten twee medewerkers van
Bosbeek ons een bezoek en deelden zij
heerlijke mandarijnen uit aan de
groepen 4.

In deze week van mediawijsheid (5
november t/m 12 november) streden de
groepen 7 en 8 om de meest mediawijze
klas van Nederland te worden. Dit
deden zij met MediaMasters, een
spannende serious game over de
kansen en gevaren van (digitale) media.
Door het spelen van de game bouwden
de leerlingen basiskennis op over
mediawijsheid.
Hoe ga je mediawijs om met WhatsApp,
online pesten, cybercriminaliteit en
gamen?
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Sint Maartenfeest
Woensdag hebben we met de kinderen van groep 3, 4 en 5 het Sint Maartenfeest
op school gevierd. De kinderen zijn met hun lampion naar buiten gegaan en in een
grote kring hebben de kinderen geluisterd naar het Sint Maarten verhaal verteld
door juf Eva.
Daarna had iedere jaarlaag een lied geoefend en gezongen voor de hele groep.
Juf Eva heeft de kinderen begeleid op de gitaar. De kinderen hadden prachtige
liedjes geoefend. Groep 3 zong een lied in Canon, groep 4 had een mooi nieuw
lied van de muziekjuf geleerd en groep 5 zong het Sint Maarten verhaal in wel 5
coupletten. Het was een gezellig samenzijn en de kinderen hebben vol
belangstelling naar elkaar geluisterd en daarna proberen mee te zingen met de
liedjes van de andere groepen. Tot slot werden we gisteren nog op mandarijnen
getrakteerd door zorginstelling Bosbeek.
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Nieuws van de week
Verdeling 4-jarigen bij de start op de Beets
Zoals u wellicht weet worden er regelmatig verzoekjes gedaan bij de
onderbouwcoördinator over de gewenste kleutergroep voor een kind. Wij
proberen hier normaal gesproken, als het kan, rekening mee te houden. De
komende periode is het lastig rekening te houden met verzoeken i.v.m. grote
hoeveelheid jongens dat instroomt. Het is belangrijk om groepen zo
evenwichtig mogelijk te maken, omdat de leerkrachten en de kinderen dan
het best kunnen functioneren.

Bericht van de Sint(commissie)
Beste ouders,
Hierbij een berichtje namens de sintcommissie.
Afgelopen week zijn wij gestart met het sintjournaal. Het is weer erg
spannend, want komt de sint wel naar Nederland...
Maandag 15 november zullen de groepen 5 t/m 8 lootjes gaan trekken.
Hiervan krijgt u nog bericht.
Volgende week woensdag mogen de groepen 1 t/m 4 hun schoen zetten,
dit is natuurlijk nog niet bekend bij de kinderen. Begin volgende week zullen
de kinderen hierover een berichtje krijgen van de sint!
Wij wensen iedereen heel veel plezier zaterdag bij de intocht,
Namens de Sint en zijn commissie
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Even voorstellen
Leon Groenevelt
Na mijn studie ben ik in 1999 gelijk aan de slag gegaan als docent in het
voortgezet onderwijs. Ik gaf Geschiedenis maar ook Maatschappijleer en
was mentor van eerst de brugklassen en later van de examenklassen.
Beide vakken gaan over de keuzes die
mensen hebben gemaakt. Jongeren
hebben de kans om goede en juiste
keuzes te maken voor zichzelf maar ook
voor anderen. Mijn doel als docent is altijd
geweest om een vuurtje te ontsteken. Als
de leerling warm voor iets loopt, is leren
inspirerend, plezierig en heeft leren zin!
Na tien jaar op het Mendelcollege te
hebben gewerkt ben ik met mijn vriendin
op wereldreis gegaan. Plekken die we
lastig konden bezichtigen omdat we nu
eenmaal aan de schoolvakanties
gebonden waren, stonden op het
programma. Indrukwekkend waren
Hiroshima en Nagasaki waar de
atoombommen vielen. In Australië was de
natuur bijzonder vreemd en in Chili
stonden we op een prachtige zoutvlakte.
Na terugkomst heb ik een half jaar heel prettig gewerkt op een basisschool
als vervanger en kwam vervolgens op het Rudolf Steiner College. Op de
vrije school heb ik veel geleerd, maar heb daar toch besloten de overstap
naar het basisonderwijs te maken. Mijn keuze gaat over een nieuwe
uitdaging. Ik vind het plezierig om met kinderen te werken en denk samen
met het team een positieve en zinvolle bijdrage te kunnen leveren.
Naast reizen houd ik van muziek, tafeltennis en (lach-)yoga.
Vanaf 1 december sta ik op donderdag en vrijdag in 4a. Op woensdag
werk ik in de Leertuin.
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Aikido wordt bekender in Nederland en dat is leuk nieuws. Vanaf het begin
dat je gaat trainen, gebeuren er dan ook bijzondere dingen met je.
Aikido is een Japanse krijgskunst – in het midden van de vorige eeuw
ontwikkeld door Morihei Ueshiba- die erop gericht is de energie van de
aanvaller ‘om te buigen’ en tegen de aanvaller zelf te gebruiken. Bij aikido
komt de kracht voort uit ontspanning en balans en niet uit spieren of snelheid.
De betekenis van aikido is als volgt: Ai betekent ‘samenkomen’, ‘Ki’ is de
energie die aan de basis van alle leven ligt en ‘Do’ betekent ‘weg’ of ‘de
manier waarop’. Aikido kan daarom vertaald worden met: ‘de weg van de
harmoniserende energie’. Het beoefenen van aikido heeft het doel de weg
te bewandelen waarop je jezelf meer en meer in harmonie brengt met de
levensenergie. Harmonie staat ook voor het omgaan met de trainingspartner,
namelijk zonder geweld.
Omdat aikido geen aanvallen kent, zijn er ook geen wedstrijden. Het doel
van de training is om jezelf te verbeteren en je trainingspartner de
gelegenheid te geven zichzelf te verbeteren. De sierlijke ronde bewegingen
van aikido zien er soms dansachtig uit, maar ze kunnen ook zeer effectief zijn
om een aanvaller met zo min mogelijk schade uit te schakelen.
Bent u geïnteresseerd?
Kijk hier de leuke uitzending van Klokhuis over Aikido
Website: https://aikinokawa.nl/
E-mail: aikinokawa@gmail.com

