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Agenda
Groep
4–8

5
4
1–8
1–8
5
7–8
4
5
1–8
1–8
1–8

Datum
15-11-2021
t/m
26-11-2021
22-11-2021
29-11-2021
03-12-2021
03-12-2021
06-12-2021
09-12-2021
13-12-2021
20-12-2021
23-12-2021
24-12-2021
27-12-2021
t/m
09-01-2022

Activiteit
Oudergesprekken

Zwemmen
Zwemmen
Sinterklaasfeest
Alle leerlingen vanaf 12.00 uur vrij
Zwemmen
Voorstelling in de Philharmonie
Zwemmen
Zwemmen
Kerstdiner
Leerlingen vrij
Kerstvakantie

Jarigen van de week
Groep
Datum
Naam
7A
20-11-2021 Duncan
6B
21-11-2021 Umniyya
6B
22-11-2021 Wiesje
8A
26-11-2021 Isabelle
8A
26-11-2021 Julius
7A
26-11-2021 Ayoub
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 Melanie vandaag afscheid heeft genomen van de
Nicolaas Beetsschool? Na haar LIO jaar in 1/2B en het
vervangen van het verlof van juf Marise, heeft zij nu een
fulltimebaan op een andere TWijs school gevonden.

…

Dat maandag juf Marise weer start in 1-2D en dat
donderdag en vrijdag juf Willemijn van Nijkerken voor 1/2D
staat? Wij wensen Marise en Willemijn een mooie
(door)start!

…

Vrijdag om 12.00 uur bij het ophalen van groep 3 en 4 het
verzoek aan u is om zo kort mogelijk op het plein te blijven ,
omdat de groepen 6 en 8 dan ook al pauze hebben?

…

Deze week groep 7B vanaf dinsdag bijna in zijn geheel
weer op school was? Dat die quarantaines waardeloos
blijven?

…

De PO-Raad de afspraken vanuit het RIVM beleid vertaalt
naar protocollen voor het basisonderwijs? Dat wij deze
week de uitzonderlijke situatie hadden dat beschermde
leraren met een besmette huisgenoot wel naar het werk
mochten? Dit is vanaf vandaag gewijzigd. Voor ons
betekende dit vandaag, dat er een leerkracht direct naar
huis moest.

…

Deze week de schoenen gezet zijn op school? Dat dit
donderdag veel plezier in de school gaf?

…

Er heel veel kinderen een kaart hebben gemaakt voor Ozosnel,
die vandaag jarig is?

…

De oudercommissie weer overuren maakt? De school door hen in
sinterklaassfeer is gebracht en wij hier heel blij mee zijn!
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De week in beeld
Groep 3 werkt over het thema de Haven. De kinderen hebben al veel geleerd.
Afgelopen maandag kwam in groep 3a de vader van Wolf vertellen over spullen
vervoeren in een containerschip. De ontwerpen van bijv. speelgoed worden in het
Westen ontworpen, daarna worden ze in China gemaakt. Alle spullen gaan dan in
een container en worden vervoerd naar Nederland (of een ander land). Het
grootste containerschip kan wel 20.000
containers vervoeren en een schip doet
er 30 dagen over om in Nederland aan
te komen. Daarna moet het uiteraard
nog op een vrachtwagen geladen
worden en kan het in de winkels verkocht
worden. De kinderen hebben er veel
van geleerd. Ontzettend bedankt voor
de les. Volgende week gaan we kijken
hoe de boot van Sinterklaas naar
Nederland vaart.
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Cruquius museum
Wij zijn naar het
Cruquius museum
geweest.
Je leert hoe de
stoommachines en
sluisdeuren werken
en hoe het water
heen en weer wordt
gepompt. Ze
vertellen een
verhaal over het
Cruquius gemaal. Het water staat hoger
in het museum dan in de ringvaart/rivier.
En we kregen een rondleiding met
mensen die verkleed zijn.
Koning Willem 1
Je ziet een filmpje
aan het eind van
de rondleiding. Dit
ging over koning
Willem 1 en hoe hij
regeerde, maar hij
was niet de rijkste,
dat was een oude
mevrouw uit
Vijfhuizen.
Deze mevrouw heeft de bouw van het
gemaal gefinancierd.

Dit is het gemaal. Het gemaal heeft 8
grote armen en 2 kleine armen en 1 van
de 8 armen was afgebroken.
In 1849 was die arm afgebroken. In 1851
kwamen er overstromingen.

Door: Sebastiaan en Lars
Groep 6B
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Nieuws van de week
Noodkreet in dagblad Trouw;
ook op de Beets lopen wij met elkaar over een dun richeltje
Een fors en groeiend deel van de coronabesmettingen vindt op school
plaats. De gevolgen zijn enorm: er is steeds meer lesuitval en sommige
scholen gaan noodgedwongen dicht. “Crisismanager, dat is wat
schoolleiders op dit moment zijn”, zegt AVS-voorzitter Petra van Haren in
Trouw.
De huidige coronagolf treft scholen zo hard, blijkt uit recente cijfers van het
RIVM, dat de prachtige plannen voor kwaliteit en inhaalslag dit jaar zwaar
onder druk staan. De cijfers zijn zo hoog omdat scholieren de grootste groep
ongevaccineerden zijn (en kinderen onder de twaalf niet worden ingeënt).
Hoeveel klassen er naar huis worden gestuurd of hoeveel scholen dicht zijn, is
niet duidelijk. De uitval onder leraren is groot. Bijna negenduizend
medewerkers in het basisonderwijs en de buitenschoolse opvang werden
vorige week positief getest, in het voortgezet onderwijs nog eens een dikke
zesduizend. En dat terwijl er al moeilijk invallers te krijgen zijn. Paradoxaal
genoeg is het Nationaal Programma Onderwijs daar ook debet aan. Voor
een groot deel is dat geld naar extra mensen gegaan, waardoor deze nu
schaars zijn geworden. De flexpool is leeg. Uit een rondvraag van de AVS
bleek eerder dat 90 procent van de scholen absoluut geen vervanger meer
kan vinden als een leraar uitvalt.
Duidelijk is dat de nood hoog is. Schoolbestuurders door heel Nederland
geven aan dat ze de roosters nauwelijks of niet rond krijgen.
Trouw schrijft – terecht – dat corona ‘slechts’ de uitvergroting van die
structurele problemen is. Het lerarentekort legt al jaren een grote druk op de
scholen. Dat maakt de sector extreem gevoelig voor elke tegenvaller.
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Aanscherping corona maatregelen
Vandaag, in de loop van de dag, kregen wij onderstaand bericht van de
PO-raad:
Het ministerie van OCW heeft laten weten dat de nieuwe
quarantaineregels per vandaag in gaan. Dat betekent dat bij een
coronabesmetting van een huisgenoot alle huisgenoten in quarantaine
gaan, ook huisgenoten die gevaccineerd of immuun zijn door een eerdere
besmetting met het coronavirus. Deze regel geldt ook voor
onderwijspersoneel. Het servicedocument corona van het ministerie van
OCW wordt hierop aangepast. Na publicatie van het servicedocument
gaat de PO-Raad aan de slag met de actualisering van de nieuwe
richtlijnen/protocollen.
Voor onze school betekent dit dus ook dat met ingang van a.s. maandag
leerkrachten thuis moeten blijven als zij thuis een positief besmet persoon
hebben.
Kinderen die onlangs corona hebben gehad
Na overleg met de corona-arts geldt daarnaast het volgende:
Voor de kinderen die recent corona hebben gehad geldt geen
quarantaine plicht. Zij zijn immuun voor 8 weken.
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Nieuws van de Sint en zijn commissie
Beste ouders,
Gelukkig is de Sint weer in het land! Wat een
leuke en gezellige intocht was het weer.
Inmiddels hebben de groepen 5 t/m 8 lootjes
getrokken. Wij wensen iedereen veel plezier
met het maken van de surprises.
Gisteren vonden de
kin deren van de
groepen 1 t/m 5 een
cadeautje in hun
schoen. Wat een feest
was het!!
Het was wel duidelijk dat de rommelpiet en de
paardenpiet een kijkje in de klas hebben
genomen. We denken zelfs dat Ozosnel ook is
langs geweest...
Namens de Sint en zijn commissie
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Even voorstellen
Ik ben Anouk, een enthousiaste
studente Pedagogiek! Ik zit nu in mijn
eerste jaar van mijn HBO Bachelor.
Vanaf 18 september zal ik elke
donderdag meelopen met Lydeke
van Roon voor mijn stage als intern
begeleidster. Zelf ben ik ook oud
leerling van de Beets. In mijn vrije tijd
dans ik veel bij Dans -en ballet studio
Jolein. Hiermee heb ik zelfs op het NK
gestaan! Ik ben gek op kinderen
waardoor ik mijn vrije tijd ook veel
aan kinderen besteed. Zo werk ik in
mijn schoolvakanties op campings in
Nederland in het animatie team. Dit
doe ik vanuit de organisatie TOP
recreatie. Ik kijk er erg naar uit om
me te verdiepen in het pedagogisch
werkveld en dat doe ik nergens
liever dan op mijn oude vertrouwde
basisschool de Nicolaas Beets 😊
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Doen jullie mee met #zetjelichtaan?
Elk kind veilig op de fiets. Daar richt de ANWB zich op. Bij veilig fietsen
hoort ook dat je zichtbaar bent in het donker. Alleen signaleert de
ANWB dat 12% van de kinderen in de leeftijdsgroep 7 – 17 jaar, die
wel eens in het donker fietst, niet altijd de fietsverlichting aan zet. En
bij de ANWB vinden we ieder ongeluk er één te veel.
Met de fietsverlichtingsactie 'Zet je licht aan!' vraagt de ANWB
aandacht hiervoor. Kinderen in heel Nederland worden opgeroepen
om met spuitkrijt de tag ‘Zet je licht aan! op straat te spuiten, om
fietsers eraan te herinneren hun fietsverlichting aan te doen.

