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JARIGEN  
15-09 Fien, groep 4 
20-09 Sil, groep 5 
20-09 Juf Tiny 
23-09 Denise, groep 7 
23-09 Juune, groep 5 
24-09 Juliën, groep 2A 
 
 

ZWEMDIPLOMA’S 
Vanaf nu zullen de zwemdiploma’s  niet meer worden vermeld in de weekbrief. Dit besluit 
hebben we genomen in verband met de AVG (privacywet). Natuurlijk mogen kinderen die hun 
diploma hebben gehaald dit in de klas laten zien. 

 

VERKEER RONDOM DE SCHOOL 
De dagen worden natter en kouder, waardoor steeds meer 

kinderen met de auto worden gebracht. De verkeerssituatie is 

hierdoor niet altijd veilig voor kinderen. Wij proberen door het 

klaaroveren de situatie veiliger te maken. Wij willen u vragen om 

uw auto in de daarvoor bestemde parkeervakken te plaatsen en 

niet op de stoep of op het kruispunt te parkeren. Laten we 

samen zorgen voor de veiligheid voor onze kinderen.  

DE EERSTE SCHOOLWEKEN 
Inmiddels zijn we alweer 4 weken hard aan het werk op school. Van de leerkrachten hoor ik 

enthousiaste verhalen over de klassen. De groepsvorming is in volle gang. De kinderen praten 

in de klassen over de 4 kleuren kanjerpetten en gaan met elkaar in gesprek. De eerste weken 

staan altijd in het teken van de praktische zaken op orde brengen en elkaar leren kennen.  

Ik heb inmiddels ook mijn draai gevonden op beide scholen. De 

eerste MR vergadering is geweest en volgende week hebben we 

nog de informatieavond waar ik u allen hoop te zien.  

Met vriendelijke groet,  

Martine van Krevel  

 

 

http://www.prinsesbeatrixrenkum.nl/


 

INFORMATIEAVOND 
Zoals al aangekondigd in de vorige nieuwsbrief, is op 19 september 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.  

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. Tevens zal er deze avond een medewerker van de lunchclub aanwezig zijn.  

In de klassen wordt u gevraagd een ‘opsteker’ voor uw kind op te schrijven (een leuk, positief 

berichtje van u, gericht aan uw kind). In de klas liggen kaartjes waar u iets op kunt schrijven. 

We hangen deze kaartjes op in het lokaal. Het is natuurlijk fijn wanneer er voor elk kind een 

leuk berichtje van de ouder(s)/verzorger(s) is.  

GEVONDEN VOORWERPEN 
In de hal van de onderbouw zullen de gevonden voorwerpen nog 
één week blijven liggen. U heeft nog een week om te kijken of er 
iets tussen zit van uw kind. Tijdens de informatieavond zullen alle 
gevonden voorwerpen in de hal op een tafel worden gelegd, 
zodat u nog even de gelegenheid heeft om ernaar te kijken. 
Volgende week vrijdag worden alle spullen die er dan nog zijn 
opgeruimd.  

 

TOESTEMMINGSFORMULIER 
Deze week is het toestemmingsformulier over het gebruik van foto’s en video’s 

meegegeven met de kinderen. Wilt u dit zo snel mogelijk ingevuld weer inleveren 

op school. Alvast bedankt!  

 

STICHTING LEERGELD 
Mensen met een Gelrepas komen in aanmerking voor een subsidie 

voor het overblijven. U kunt dit zelf aanvragen op stichtingleergeld.nl 



  



 

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  

 

oktober                                        
woensdag  02 start kinderboekenweek t/m 12 oktober: thema: Reis mee. 
donderdag  03 en maandag 07 oudercontactavond groepen 1 t/m 8  
woensdag  09 voorleeswedstrijd groepen 7 en 8   
maandag  14 herfstvakantie t/m vrijdag 18 oktober  
woensdag  23 hoofdluiscontrole                  
maandag  28 Lightwise groepen 6 t /m 8 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 


