9 november 2018
Activiteitenoverzicht

November
11 november
12 november

14 november
15 november
16 november
19 november
23 november
26 november
30 november

Sint Maarten
Zwemmen groep 5
Start digitale tevredenheidspeilingen
Start Sinterklaajournaal
Sportontbijt, groep 6
Inloop ochtend om 8.30 uur in de groepen 3-8.
Voorstelling groep 7A
Ouderpanel om 8.35 uur in de teamkamer
Zwemmen groep 4
Voorstelling groep 7B
Zwemmen groep 5
Studiedag 1-8 vrij

Personeel
De afgelopen week is Suzanne van der Meulen (1/2 D) vervroegd met zwangerschapsverlof gegaan. Nienke
Lissenberg neemt de eerste weken van dit verlof voor haar rekening.
Door ziekte van een aantal collega’s hebben wij deze week alle zeilen bij moeten zetten om leerkrachten
voor de groep te hebben. Dank aan alle collega’s die zo flexibel waren om bij te springen. Ik hoop dat wij
maandag weer compleet zijn.

Sint Maarten
Deze week werd nog flink geknutseld in de onder en de middenbouw aan de lampions.

Afgelopen woensdag zijn de groepen 3 naar Bosbeek geweest. Elk jaar
zingen we met groep 3 Sint Maarten liedjes bij de oudere mensen. Wat
een feest weer dit jaar. Veel ouderen kenden de Sint Maartenliedjes nog
en er werd gezellig meegezongen. De kinderen van groep 3 hadden wel
8 liedjes geoefend en die werden op 3 afdelingen weer met veel plezier
gezongen. Na afloop was er limonade en een snoepje voor allemaal.

Sinterklaas
Vanaf maandag 12 november start het Sinterklaasjournaal. Wij volgen met de onderbouw de verhaallijn
van dit programma. Het is leuk als u thuis met uw kind naar het Sinterklaasjournaal kan kijken.
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Een verzoek van de Sint commissie: Wie heeft er thuis klein oud speelgoed dat aan school geschonken kan
worden? Héél graag voor 16 november inleveren bij juf Vanessa en bij juf Anneke.

Ouderpanel
Komende vrijdag komt het ouderpanel bij elkaar.
We bespreken de Kanjertraining en de activiteiten die al geweest zijn dit jaar.

Oudergesprekken
De adviesgesprekken van groep 8 zijn goed verlopen. Bijna alle groep 8 leerlingen hebben nu idee naar
welke type middelbare school zij op zoek kunnen gaan. Gelukkig is dat nog niet zo ver, voorlopig gaan wij
nog flink van de groepen 8 genieten op school!

Pilot: Het nieuwe binnenkomen groep 3-8
Veel leerlingen geven aan dat zij het prettig vinden om om 8.20 uur zelfstandig naar binnen te kunnen
gaan. Een enkele ouder lijkt het nog lastig te vinden om hun kind zelf de school in te laten gaan. Toch willen
wij ook die ouders vragen om dit te doen zodat het voor alle kinderen duidelijk is dat er buiten afscheid
genomen wordt.

Oudertevredenheidspeiling 2018-2019
Komende maandag ontvangt 1 ouder per gezin via Scholen met Succes de uitnodiging om de
tevredenheidspeiling in te vullen.
Het is fijn als u deze peiling invult, het helpt ons om de juiste keuzes te maken bij het opstellen van het
jaarplan 2020-2024. De leerlingen van groep 5 tot en met 8 vullen de vragenlijst op school in.
Onze Stichting salomo heeft en verwerkersovereenkomst met Scholen met Succes afgesloten zodat AVG
technisch alles geborgd is. De anonieme verwerking is ook gewaarborgd
Mocht u vragen hebben dan kunt u terecht bij Angenita Linders (administratie@nicolassbeetsschool.nl)
In de weekbrief houd ik u de komende weken op de hoogte over de voortgang van de peiling.
Begin januari verwachten wij de uitslag.

Website
De nieuwe website is live. https://www.nicolaasbeetsschool.nl/

Hoofdluis
Samen met Catherine Arnoldus zijn wij het protocol aan het aanpassen. Ik heb begrepen dat er
onduidelijkheid is bij ouders over het wel of niet ophalen bij geconstateerde hoofdluis. De regel is dat
leerlingen naar huis gaan zodat er snel behandeld kan worden en luizenuitbraken voorkomen kunnen
worden.

Jarigen van de week
Friso

10-11-2011

4B

Nenna

12-11-2012

3B

Myrthe

13-11-2008

6A

Max

14-11-2012

3A

Floris

15-11-2011

4A

In verband met privacy vermelden we alleen de voornamen van de leerlingen

Alle jarigen van harte gefeliciteerd!
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Viering

Ook op zondag veilig oversteken
Voor een speciale jeugddienst van de Petrakerk in Heemstede en de Wilhelminakerk in Haarlem mogen we
aankomende zondag de klaar-over spullen gebruiken. Daar zijn we heel blij mee!
Het thema is 'blik op de weg'. Daarin leggen we een link tussen regels en waarschuwingen in het verkeer en
die in je eigen leven. Denk bijvoorbeeld aan 'gevaarlijke kruising' of veilig kunnen oversteken bij een
zebrapad. Ze zijn nodig om veilig naar je eindbestemming te komen.
Benieuwd geworden? Je bent van harte welkom om deze speciale dienst bij te wonen in de Petrakerk op de
Limburglaan 3 in Heemstede. We starten om 10 uur. Ter plekke zullen de junior verkeersbrigadiers je de
weg wijzen .
Jissie & René Klein (ouders van Job en Julian)

Digitale schoolbord
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