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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
22-12-2021
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 > gaat niet door
Zwemmen
Zwemmen
Kerstdiner
Leerlingen vrij
Kerstvakantie

Jarigen van de week
Groep
Datum
Naam
5A
27-11-2021 Bobbi
5A
27-11-2021 Nolan
1/2C
29-11-2021 Florijn
6B
29-11-2021 Lizzy
6A
29-11-2021 Nava
1/2C
29-11-2021 Mies
6A
29-11-2021 Lucy
5B
30-11-2021 Thijmen
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 Marise weer terug is van haar zwangerschapsverlof en
maandag gestart is in groep 1/2D.

…

Juf Willemijn deze week als nieuwe juf bij ons gestart is in
groep 1/2D op donderdag en vrijdag. Zij heeft zich eerder
voorgesteld in de weekbrief van 5 november 2021.

…

Deze week de laatste werkweek was van juf Riet. Wij gaan
haar inzet, enthousiasme en creativiteit heel erg missen.

…

Wij heel blij zijn met de oudercommissie die onze school
weer heel mooi verlicht heeft. Wij vinden het fijn dat deze
lichtjes een fijne sfeer met zich meebrengen in de dagen
die steeds donkerder worden.

…

Er een fout stond in de weekbrief van vorige week en dat
het kerstdiner vooralsnog plaatsvindt op woensdag 22
december 2021.

…

Wij deze week 4 pensionado’s aan het werk hadden.
Zonder hen was het deze week niet gelukt om alle groepen
te bemensen.

…

Wij trots op de ouders zijn, omdat wij direct vanaf woensdag
zagen dat de ouders probeerden 1,5 meter afstand van elkaar te
houden op het plein.
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De week in beeld

Het schoolplein is weer sfeervol verlicht door de oudercommissie.
Ook Bob, Walter, Erwin, Klaas en Maarten heel erg bedankt voor jullie inbreng.

Dag lieve juf Riet!
Dank je wel namens alle kinderen die jij vanaf 1975 in jouw groepen
hebt gehad. Hoeveel zijn dat er wel niet geweest?
Geniet van jouw pensioen.

Weekbrief
Nicolaas Beetsschool, 26 november 2021

Nieuws van de week
Corona
Met ingang van 23 november 2021 hebben wij een nieuw coronaprotocol:
Wat betekent dit vanaf dit moment voor u en uw kinderen?
• De ouders van groep 1/2 kunnen ook op woensdag en vrijdag niet
meer de school in. De leerlingen van de groepen 1 en 2 worden bij
hun eigen in-/uitgang door de verzorger aan de leerkracht
overgedragen.
•

Ouders zijn op school helaas niet welkom bij vieringen, zoals de viering
van het sinterklaasfeest .

•

Heeft u een afspraak op school? Dan bent u met mondkapje van
harte welkom. Bij de hoofdingang ligt de map voor de coronacheck,
wij wille u vragen daar graag uw gegevens in te vullen.

•

Kinderen met klachten blijven thuis. Als er een negatieve PCR
testuitslag is of de klachten zijn 24 uur voorbij, dan mag het kind weer
naar school. Lichte snottebellen of chronische verkoudheden zijn
hierop de uitzondering.

•

Wij willen alle ouders vragen om zoveel als mogelijk 1,5 meter afstand
van elkaar te houden. Ook het snel vertrekken van het plein is zeer
gewenst!

Nog steeds geldt dat een groep pas in quarantaine hoeft vanaf drie
besmettingen.
Wij wachten de persconferentie van vanavond af. Mochten daar
maatregelen uit voort vloeien die direct maandag 29 november ingaan, dan
zullen wij u daar in het weekend over berichten. Vooralsnog lijkt de
schoolsluiting op dit moment van de baan. Wij verheugen ons op de
gezellige sinterklaasweek die aanstaande is.
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Nieuws van de Sint en zijn commissie
Beste ouders,
Volgende week vrijdag 3 december komt Sinterklaas zijn verjaardag vieren
bij ons op de Nicolaas Beetsschool.
Helaas kunnen de ouders dit jaar fysiek niet aanwezig zijn bij de aankomst
van de Sint en zijn pieten. Wij willen heel graag dat alle kinderen om 08.20 uur
in de klassen zijn, met hun jas aan! Dan kunnen wij met de kinderen om 08.30
uur op het grote plein staan, om de sint te verwelkomen.
De kinderen krijgen deze ochtend iets lekkers en mogen uiteraard ook hun
eigen eten/drinken meenemen.
De hulpsinterklazen van de groepen 5 t/m 8 (m.u.v. groep 7a) moeten hun
surprises al op donderdag 2 december mee naar school nemen. Deze zullen
in de klassen tentoongesteld worden.
Alleen de kinderen van de parallelgroep zullen de surprises van elkaar
kunnen bewonderen. Helaas kunnen hier ook geen ouders bij zijn.
Om 12 uur zijn alle groepen vrij, wij wensen iedereen alvast een hele fijne
pakjesavond!
Namens de sint en zijn commissie
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MR-vergadering 23 november 2021
Afgelopen dinsdag was er weer een MR-vergadering. Alle MR-leden waren
aanwezig. Ellen van Noort sloot ook aan, als lid en onze contactpersoon van
de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad van TWijs (tevens juf op
de Beets in de groepen 5 en 6). In de vergadering is onder meer het
volgende aan de orde gekomen:
-

-

-

-

De notulen van de vergadering van 29 september 2021 zijn besproken
en vastgesteld. De notulen zullen eind deze week aan de ouders
worden gestuurd via Parro.
Een aantal malen per jaar sluit een leerkracht uit de MR aan bij de
vergadering van de Oudercommissie. Dit om informatie uit te wisselen
en de lijntjes tussen de Oudercommissie en de leerkrachten kort te
houden. Dit keer gaf Nynke de MR terugkoppeling over de
vergadering van de Oudercommissie die zij recentelijk had
bijgewoond.
Marianne en Haitske hebben als nieuwe MR-leden de MR-cursus
gevolgd. Zij hebben veel nuttige informatie gehoord en de MR
daarover geïnformeerd. Het viel hen op dat al veel van wat zij
gehoord hadden, het afgelopen schooljaren binnen de MR van de
Beets was doorgevoerd (zoals het actueel huishoudelijk reglement en
de MR-jaarplanning).
Meet en greet GMR. Ellen van Noort (lid van de GMR) heeft de MR
bijgepraat over de stand van zaken binnen de GMR. De GMR heeft als
samenstelling 14 leden, bestaande uit 7 ouders en 7 leerkrachten van
de diverse TWijs-scholen. Daarnaast wordt de GMR ondersteund door
iemand zonder stemrecht die administreert en notuleert. De 14 leden
zitten in uiteenlopende werkgroepen. Speerpunten van de GMR voor
dit schooljaar zijn onder andere het behoud van kwaliteit binnen de
scholen. Hieronder valt bijvoorbeeld het behouden van cultuur binnen
de eigen school ondanks de fusie (zoals godsdienst). Ook focust de
GMR zich op de financiële situatie van TWijs en is het onderwerp
personeel actueel. Niet alleen de personeelstekorten krijgen aandacht
van de GMR, maar ook het zittende personeel en de vraag hoe hen te
behouden als leerkrachten.
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-

-

-

-

Kirstin komt halverwege in de vergadering en praat de MR bij over de
stand van zaken op school.
o Zij vertelt over de huidige personele bezetting (zoals de
nieuwkomers en vertrekkers). Daarnaast deelt Kirstin haar zorgen
over de lege invalpool. Dat is ingewikkeld, helemaal in tijden van
Corona. Schooloverstijgend wordt nagedacht over
mogelijkheden om dit op te vangen. Met dank aan de
gepensioneerde leerkrachten Wilma en Bas en extra inzet van
het eigen team, weet de Beets de klassen tot zover bijna altijd
goed te bemensen.
o Met elkaar praten we over de nieuwe Corona-richtlijnen die zijn
afgegeven door de PO-raad (nav het OMT bericht). Kirstin heeft
de input van de MR meegenomen en na de vergadering een
Parro bericht aan alle ouders gestuurd over dit onderwerp.
o Het Zorgplan is door de MR bekeken en wordt vastgesteld. Dit zal
op de website van de Beets worden gepubliceerd.
Op 8 december zal de oudergeleding van de MR weer vergaderen
over het geformaliseerde Beetsfonds; het fonds waar ouders een
vrijwillige bijdrage aan kunnen doneren ten behoeve van extra
middelen voor de leerlingen en de school. Zo zijn eerder uit het
Beetsfonds de gitaren en de keyboards betaald, alsook de
geluidsinstallatie op school. Meer info over de vrijblijvende
mogelijkheid van doneren en het doen van aanvragen voor uitkering
uit het fonds (waarover de oudergeleding van de MR volgens de
opgestelde regels beslist), volgt later.
Riet wordt hartelijk bedankt voor haar deelname aan de MR de
afgelopen jaren. Zij gaat volgende week met haar welverdiende
pensioen, en zal daarom ook de MR verlaten. We zijn bezig met haar
opvolging en we komen hier later terug.
De eerstvolgende MR vergadering is 11 januari 2022.

Mocht je vragen hebben aan de MR of ons iets willen meegeven: spreek ons
dan vooral aan of mail naar mr@nicolaasbeetsschool.nl
Hartelijke groet,
Nynke, Marianne, Riet, Haitske, Bob en Lisette
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