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JARIGEN  
21-08 Donna, groep 7 
23-08 Annemieke, groep 5 
23-08 Emily, groep 6 
24-08 Furkan, groep 4 
24-08 Mirre, groep 2B 
26-08 Milan, groep 5 
31-08 Wessel, groep 7 

01-09 Menno, groep 4  
01-09 Valerie, groep 3 
03-09 Daan, groep 2B 
06-09 Jasmijn, groep 6 
08-09 Kristel, groep 4 
12-09 Mirjam, groep 6 
13-09 Juf Marinke

 
 

 

ZWEMDIPLOMA 
Julian, uit groep 3, heeft afgelopen zomervakantie zijn zwemdiploma gehaald. 
Hij heeft een Easy swim diploma gehaald. Dat is a, b en c in één keer. Goed gedaan!  

 
 

INFORMATIEAVOND 
Op 19 september is de jaarlijkse informatieavond voor de groepen 1 t/m 8. Van 17:30 uur tot 

19:00 uur bent u van harte welkom in de school. 

De opzet van de informatieavond is anders dan u gewend bent van voorgaande schooljaren. 

De kinderen gaan tijdens deze avond hun eigen ouders vertellen wat zij doen in de groep (dit 

hebben zij van tevoren goed geoefend met de leerkracht). Alle materialen staan in de groepen 

klaar en kunnen worden bekeken. Uw kind vertelt u uitgebreid wat er in de klas wordt gedaan 

en hoe er wordt gewerkt.  

Informatie over de groep waar uw kind in zit, krijgt u per mail van de 

leerkracht van de groep. Hierin staat zowel praktische informatie als 

inhoudelijke informatie over de vakken die uw kind krijgt. Aangezien 

alle belangrijke zaken dan op papier staan zal de leerkracht hierover 

geen presentatie meer geven. Ouders kunnen gedurende de 

informatieavond de leerkracht aanschieten om vragen te stellen als 

er nog dingen onduidelijk zijn. Het gaat deze avond om algemene 

informatie over de groep en geen gesprekken over uw kind.  

Juf Martine, onze nieuwe directeur is tijdens de informatieavond ook aanwezig op school. 

Daarnaast zijn de leden van de oudercommissie en de medezeggenschapsraad in de school 

aanwezig. Zij zullen in de hal van de school te vinden zijn.  

http://www.prinsesbeatrixrenkum.nl/


FIJNE START VOOR JUF MARTINE 
Wat een fijne eerste week heb ik mogen ervaren op de beide Beatrix scholen.  

Ik heb vele handen geschud, sommige soms zelfs meerdere keren. Het zal vast nog een tijdje 

duren, voordat ik alle namen ken. Mocht u mij nog niet hebben ontmoet, dan komt dit vast in 

de loop van dit schooljaar.  

Ik ben op beide scholen alle klassen langs geweest en heb kennis gemaakt met de kinderen. Ik 

ben toegezongen en heb vele vragen beantwoord van de kinderen. Mijn lievelingskleur, 

geboortestad, favoriete huisdier ze weten het allemaal! 

Ik heb de eerste weken rust ervaren in de gangen en de klassen. Kinderen die met elkaar 

spelen, saamhorigheid en leergierigheid. Leerkrachten die met passie en gedrevenheid voor 

de klas staan.  Uiteindelijk is school de plek, waar je sociale contacten legt, kennis op wil doen 

en jezelf wil ontplooien en je talenten wil ontdekken. Wat een mooie uitdaging om hiervan 

deel uit te mogen maken.  

Want wat we ook doen, het leren en ontwikkelen staat centraal! Mocht u vragen hebben of 

willen sparren over bepaalde zaken, dan ben ik altijd bereid voor een gesprek. U kunt altijd 

een afspraak maken via de mail of binnenlopen als u mij in school treft.  

directie@prinsesbeatrixrenkum.nl 

Met vriendelijke groet,  

Martine van Krevel 

 

VANUIT DE MR 

De MR heeft veel feedback gekregen op de veranderingen bij de Lunchclub. 

We nemen deze mee in gesprek met de school, waardoor we in de 

toekomst in samenspraak kunnen beslissen over diverse onderwerpen. Op 

donderdag 12 september a.s. hebben wij de eerste MR-vergadering van dit 

schooljaar. Er zullen verschillende interessante onderwerpen doorgenomen 

worden. Ook komen er op de agenda het overblijven zoals het nu is 

geregeld en de voorbereidingen voor de enquête voor een continurooster. 

Wij horen het graag als jullie een onderwerp voor op de agenda hebben.  

Namens de MR van Renkum, Monique, Marie-Noëlle en Andrea 

  

mailto:directie@prinsesbeatrixrenkum.nl


 

WEEKBRIEF WORDT NIEUWSBRIEF 

U bent gewend dat de nieuwsbrief van de Beatrixschool 

wekelijks in uw mailbox verschijnt. Aangezien we veel van 

onze communicatie komend schooljaar via de ouderapp 

‘Parro’ willen gaan doen, zal de nieuwsbrief niet meer elke 

week verschijnen, maar ééns in de twee weken. Hieronder 

vindt u meer informatie over Parro.  

PARRO 

Wij Gaan in dit nieuwe schooljaar gebruik maken van Parro. Parro is een ouderapp, zodat wij 

als school eenvoudig en snel met ouders kunnen communiceren. Binnenkort ontvangt u van 

ons een e-mail, zodat u ook Parro kunt gebruiken (uiterlijk over twee weken).  

Altijd op de hoogte 

Het wordt voor ons als leerkrachten 

gemakkelijk om ouders op de hoogte te 

houden. De berichten komen direct 

aan. Voorbeelden van wat we kunnen 

communiceren via de app zijn:  

afspraken voor de komende dagen, 

uitjes, spullen meenemen, vrijwilligers 

vragen, leuke mededelingen of foto’s.  

 

Veilig & privé 

Middels Parro blijven privégegevens beschermd, andere Parro-gebruikers hebben geen 

toegang tot uw gegevens. Foto’s worden veilig gedeeld binnen de eigen klassenomgeving. In 

verband met de AVG (privacy wet), vragen wij uw toestemming foto’s met uw kind erop te 

delen binnen Parro. Uitsluitend ouders van de klas hebben toegang tot deze omgeving. U 

krijgt binnenkort het toestemmingsformulier voor het al dan niet plaatsen van foto’s van uw 

kind. Pas wanneer we uitdrukkelijk uw toestemming hebben, zal fotomateriaal met uw kind 

daarop worden gedeeld.  

 

 

 

RECTIFICATIE 

In de jaarkalender is een foutje geslopen. Paasmaandag valt op 13 

april (i.p.v. 22 april, zoals in de kalender staat). Paasmaandag 13 

april zijn de kinderen vrij, 22 april is dus een gewone schooldag.  

 

 

  



  



KALENDER 

 

september 

donderdag  19 informatieavond groepen 1 t/m 8  
vrijdag   20  dropzone-activiteiten Airborne herdenking 
zondag  22       bloemlegging Airborne begraafplaats, groepen 7 en 8 
woensdag  25 kinderpostzegels groep 8  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


