Weekbrief
Nicolaas Beetsschool, 5 november 2021

Agenda
Groep
1–3

5
1–4
6
1–8
4–8

Datum
08-11-2021
t/m
19-11-2021
08-11-2021

6B en 8

09-11-2021
10-11-2021
11-11-2021
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

Activiteit
Oudergesprekken

Zwemmen gaat niet door, omdat er problemen
zijn met de verwarmingsketel van het zwembad
Studiedag
Sportontbijt
Sint Maarten
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
1/2C
06-11-2021 Ziva
8A
08-11-2021 Florian
8B
08-11-2021 Cees
3B
08-11-2021 Milou
7B
10-11-2021 Friso
6B
12-11-2021 Nenna
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 1 – 3 zich via Parro kunnen
inschrijven voor een oudergesprek.

…

Het ook deze week weer een hele klus was om de groepen
te bemensen. Dat het zelfs af en toe nodig is om de
onderwijsassistenten, remedial teacher, vakleerkrachten,
intern begeleiders en de directie voor de klas in te zetten
om zo de leerlingen toch les te kunnen geven.

…

Doordat er weinig aanmeldingen zijn voor de tussen
schoolse opvang het ook iedere dag een uitdaging blijft
om de begeleiding van de tussen schoolse opvang rond te
krijgen.

…

Ook wij merken dat de coronabesmettingen stijgen en wij
groep 7A en een aantal gezinnen missen, omdat zij in
quarantaine zitten.

…

Er ook voor ons nieuwe coronaregels zijn. Hierover leest u
meer in het nieuws van de week.

…

Het van belang is dat we de kinderen goed gedrag
aanleren bij het oversteken op het zebrapad en dat dit
ook betekent dat we pas mogen lopen als de klaar -over
‘Over’ gezegd heeft. Vanmorgen reed er een auto door
op het zebrapad, dan blijkt het opvolgen van de
aanwijzingen van de klaar-overs weer extra belangrijk.

…

Wist u dat wij een nieuwe leerkracht gevonden hebben
voor groep 1/2D. Willemijn komt vanaf 25 november bij ons
werken.

…

Jullie 446 euro gespaard hebben bij boekhandel Blokker
naar aanleiding van de Kinderboekenweek! Wij kunnen
hiermee weer een mooie aanvulling voor de bibliotheek op
school kopen.
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De week in beeld

Ook de groepen 8 zijn gestart met de
aandachttraining, waarbij onder andere
het doel is om het
concentratievermogen te vergroten.

Van de moeder van Fenna uit groep 7A
kregen wij dit mooie prentenboek 'Toen
de walvissen kwamen', dat door
haarzelf geschreven is.
Het is een poëtisch prentenboek over
verlies en vriendschap.
Voor iedereen vanaf 6 jaar en te koop in
de boekhandel.

Helaas moesten de leerlingen uit
groep 7A in quarantaine. Wij zijn
heel blij als wij de leerlingen 8 of 12
november weer op school mogen
ontvangen.

In veel groepen waren de luizen pluizers,
in deze eerste twee weken na de
vakantie, weer bezig om de haren van
alle leerlingen te controleren.
Om te zorgen dat hoofdluis geen
hardnekkig probleem wordt, is het
belangrijk om regelmatig te controleren
op hoofdluis. Wij willen u daarom vragen
om uw kind ook regelmatig thuis te
controleren.
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Groep 3 heeft een bezoek gebracht aan de Bibliotheek in Heemstede naar
aanleiding van het VierKeerWijzer thema ‘Boeken’.
De kinderen hebben tijdens het thema veel geleerd over boeken. Hoe wordt een
boek gemaakt en wat zijn de stappen voordat het boek in de winkel of bibliotheek
ligt? Hoe ziet een boek er eigenlijk uit (kaft, voorkant, rug, achterkant) en wat staat
er dan allemaal op en wat voor soort boeken zijn er eigenlijk allemaal?
In de bibliotheek hebben we nog eens gepraat over wat ze allemaal geleerd
hebben. Daarna hebben de kinderen een speurtocht gedaan m.b.v. de ouders
die ons naar de bibliotheek gebracht hebben. Tijdens de speurtocht moesten ze op
zoek naar verschillende boeken, verschillende icoontjes op de boeken en vooral
goed nadenken wat dat allemaal betekent. Het waren 2 geslaagde ochtenden.
Bedankt rijouders. Erg fijn dat jullie ons gebracht hebben en ook geholpen hebben
tijdens de speurtocht.

Er stonden vandaag twee mooie
regenbogen boven ons schoolplein.

De leerlingen van groep 1/2 zijn in het
kader van het thema ‘herfst’ heerlijk
naar het bos geweest.
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Nieuws van de week
Corona
Het kan u niet ontgaan zijn dat de coronabesmettingen stijgen en dat de
regels worden aangescherpt. Dit geldt ook voor de regels op school.
Dit betekent het volgende voor u als ouders:
• Wij willen u allen verzoeken 1,5 meter afstand tot elkaar te houden, dit
geldt ook op het schoolplein.
• Voor contact met een leerkracht maakt u van tevoren een afspraak.
• Oudergesprekken zijn fysiek op school mogelijk.
• Binnen in de school wordt u verzocht een mondkapje te dragen. Als u
zit mag het mondkapje af.
• Bij een afspraak in de school verzoeken wij u om bij binnenkomst uw
handen te desinfecteren.
• Op woensdag en vrijdag brengen de ouders van groep 1/2 de
kinderen in de school. Wij verzoeken u dit bezoek zo kort mogelijk te
houden.

Gevraagd: sigarendoosjes
De groepen 3 doen elke week bewegend leren buiten op het plein. Nu het
wat natter wordt buiten is het er lastig om kaartjes neer te leggen op het
plein. Hiervoor ben ik op zoek naar houten sigarendoosjes zodat we de
kaartjes erin kunnen leggen en ze niet nat worden of wegwaaien.
Is er iemand die houten sigarendoosjes heeft of iemand weet die ze heeft?
We zouden er erg blij mee zijn.
Ze mogen ingeleverd worden bij juf Wendy. Alvast bedankt.

Sinterklaas
Zaterdag 13 november komt Sinterklaas
weer aan in ons land!
Maandag 8 november starten wij met
groep het kijken naar het Sintjournaal
met groep 1 tot en met 3. Altijd weer een
verrassing waar het dit jaar over zal
gaan.
Ook dit jaar maken wij er weer een gezellig feestje van!
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TypeWorld Kids
Beste ouders,
Ook dit jaar mogen wij weer de type-cursus van TypeWorld Kids aanbieden
voor de groepen 6, 7 en 8.
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.
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.
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.
Aanmelden kan bij sandra.meerveld@twijs.nl
De kosten bedragen 25 euro.

Weekbrief
Nicolaas Beetsschool, 5 november 2021

Even voorstellen
Beste ouders,
Vanaf aanstaande 25 november zal ik op donderdag en vrijdag kleuterjuf
worden in groep 1/2D. Ik heb daar hartstikke veel zin in!
Mijn achtergrond is vrij divers. Ik heb een aantal jaar in het bedrijfsleven
gewerkt na de opleiding International Business Languages te hebben
afgerond. Toch wist ik stiekem altijd al dat het basisonderwijs mijn aandacht
trok, vooral ook omdat het mij met de paplepel is ingegoten (mijn moeder is
werkzaam geweest in het onderwijs en ik heb aan haar een goed
voorbeeld gehad).
Mijn interesse in goed onderwijs groeide nadat ik een korte periode in het
buitenland Engelse lesgaf aan kinderen in sloppenwijken. Ik besloot om bij
terugkomst de PABO te gaan doen. Deze heb ik in 2012 afgerond.
Zelf heb ik inmiddels drie lieve dochters van 2, 4 en 6 jaar. Thuis bevinden wij
ons dus middenin de kleuterfase, waar ik erg van geniet. Hoewel ik in mijn
vrije tijd dus volop moeder ben, houd ik ook enorm van sporten en gezellige
etentjes.
Ik kijk hoopvol uit naar een goede samenwerking met jullie als ouders en
natuurlijk ook met mijn collega's op de Nicolaas Beetsschool!
Tot snel! Groetjes, Willemijn
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PERSBERICHT
Van 3 tot en met 10 november is de Week van de Pleegzorg. Met deze
actieweek wil Pleegzorg Nederland, onderdeel van Jeugdzorg Nederland,
aandacht vestigen op pleegzorg en het tekort aan pleegouders. Nog steeds
wonen ruim 800 kinderen in Nederland op een plek waar het voor hen niet
stabiel genoeg is. Zij wachten tot ze groen licht krijgen en terecht kunnen in
een fijn pleeggezin. Er zijn nog steeds meer pleegouders nodig. In deeltijd,
kortdurend of voor langere tijd. Zodat ieder kind zo thuis mogelijk kan
opgroeien.
Groen licht
Op dinsdagavond 2 november a.s. om precies acht uur geeft Pleegzorg
Nederland groen licht voor de Week van Pleegzorg 2021. Vanaf het bordes
van het stadhuis in Rotterdam deelt auteur, columnist voor de Volkskrant en
voormalig pleegkind Lily Monori van Dijken hoe pleegzorg haar leven heeft
verrijkt. Zij leest voor uit haar kersverse autobiografie ‘Het verborgen meisje’.
Pleegzorg
In de regio Zuid-Kennemerland en IJmond werken de verschillende
aanbieders van jeugdhulp Kenter, Levvel, Parlan en William Schrikker
Gezinsvormen samen bij het werven, screenen, matchen en begeleiden van
pleegouders. Tijdens de Week van de Pleegzorg vragen zij aandacht voor het
tekort aan pleegouders. Het blijkt dat er met name voor kinderen boven de
acht jaar een wachtlijst is.
Week van de pleegzorg
Tijdens de Week van de Pleegzorg organiseren de jeugdhulporganisaties
sámen met de gemeenten allerlei activiteiten voor pleegouders en
pleegkinderen.
Op 16 november 2021 organiseren Kenter, Levvel, Parlan en WSG een
gezamenlijke online informatiebijeenkomst over pleegzorg. Voor meer
informatie en aanmelden zie: https://openjewereld.nu/regio/noord-holland/
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