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JARIGEN
26-09 Jesse groep 1A
29-09 Jesca, groep 8
05-10 Christian, groep 8
09-10 Minke, groep 4
10-10 Karlijn, groep 2A
12-10 Juf Hester

VACATURES & VERBREDINGSGROEP
U heeft kunnen lezen, dat er in de school een aantal vacatures zijn. Momenteel lopen de
eerste procedures en worden de eerste gesprekken gevoerd. Wij zoeken binnen deze
vacatures iemand die de verbredingsgroep kan draaien. Vorig jaar is dit gedaan door juf
Natanjäh. Dit jaar is er nog geen geschikte collega gevonden. Mochten wij de procedures
succesvol hebben afgerond, dan zal de verbredingsgroep ook weer opgestart worden.

INFORMATIEAVOND
Ik heb genoten van de eerste informatieavond op de Beatrixschool. Ik heb ouders en kinderen
enthousiast naar huis zien gaan. Het was een geslaagde avond en er zijn mooie complimenten
geschreven over de Beatrixschool.
Er zijn ook al heel wat ideeën ingeleverd in de ideeënbus, dank daarvoor. Wij nemen deze
input mee! Ik wil de OC en de MR en de Klaar-over-ouders speciaal bedanken voor hun inzet
deze avond.
Martine van Krevel
directeur

KINDERBOEKENWEEK
Dit jaar staan onze nieuwe leesboeken centraal in de Kinderboekenweek.
Vorig jaar hebben de kinderen geld ingezameld door het verkopen van speculaaspoppen.
Hierdoor hebben we nu een flink aantal nieuwe boeken kunnen kopen voor de bibliotheek in
school. Kinderen, oudercommissie, ouders, enorm bedankt voor jullie bijdragen!!
De nieuwe boeken zullen tijdens de Kinderboekenweek worden gepresenteerd in de klassen.
Iedere groep kiest een favoriet boek. De leerkracht zal dit boek voorlezen in de klas. De
kinderen lezen natuurlijk regelmatig zelf in de nieuwe boeken tijdens de Kinderboekenweek
en daarna. Verder mogen de kinderen hun lievelingsboek mee naar school nemen.
Donderdagmiddag 3 oktober wordt er in de hele school tegelijk gelezen. De kinderen uit de
hogere groepen lezen dan samen met de kinderen uit een lagere groep een boek.
Schoolbreed lezen is altijd een groot succes, heel gezellig en er wordt heel veel gelezen.

WAAR SPAREN WE VOOR
Dream4Kids laat de liefste dromen uitkomen van getraumatiseerde kinderen tussen de 6 en
12 jaar. Denk aan rouwverwerking, mishandeling, seksueel misbruik of verwaarlozing. Een
onvoorstelbaar groot aantal kinderen in Nederland kampt met een jeugdtrauma, gemiddeld 2
à 3 kinderen (!) per klas.
Om te voorkomen dat deze kinderen
ontwikkelingsproblemen of langdurige klachten overhouden
aan deze gebeurtenis is een goede behandeling van
levensbelang. Een droomdag is een belangrijk onderdeel van
de begeleiding door een professional. Dream4Kids geeft
deze kinderen weer vertrouwen en energie om in dromen te
geloven. Zij kunnen uw financiële steun heel hard gebruiken.
In iedere klas staan ook nieuwe spaarpotjes, met dank aan
juf Jamie. Het logo van het spaardoel van dit moment zit
eromheen, dus u kunt het niet missen.
We bevelen dit doel van harte bij u aan.

BETREFT: OUDERBIJDRAGE 2019 - 2020
Renkum, september 2019
Geachte ouders/ verzorgers,
Via deze brief willen wij u vragen de jaarlijkse ouderbijdrage over te maken vóór 1 oktober 2019 naar:
Banknummer NL26 RABO 03550.30.160
t.n.v. Stichting Trivium, inz: Ouderraad Pr. Beatrixschool
o.v.v: Ouderbijdrage + naam van uw kind(eren) + groep

U betaalt:
voor 1 kind

€ 30,-

voor 2 kinderen

€ 50,-

voor 3 kinderen

€ 70,-

voor 4 kinderen

€ 90,-

De hoogte van de ouderbijdrage wordt door het bestuur van Trivium vastgesteld en is gelijk aan het
bedrag van de afgelopen jaren. Uiteraard is het mogelijk meer te geven. Het geld wordt gebruikt voor
diverse activiteiten die niet uit de reguliere schoolbegroting worden betaald. Hiermee kan de school
een eigen kleur en identiteit krijgen. Wij noemen u enkele activiteiten:
*Sinterklaasfeest
*Materiaal voor de schoolbibliotheek
*Kerstfeest
*Paasfeest
*Schooltelevisie
*Voorstellingen
*Sportactiviteiten
*Afsluiting schooljaar
*Projecten
Mocht deze ouderbijdrage een bezwaar vormen dan kunt u contact opnemen met Marieke Vertegaal
leerkracht groep 1/2b. Misschien is het voor u mogelijk om gebruik te maken van de bijdrage van
stichting leergeld. ( https://leergeldarnhem.nl)
Wij rekenen op uw bijdrage. Namens de Oudercommissie,
Harald van der Stoep, penningmeester OC

HERFSTSFEREN IN RENKUM
Op zaterdag 5 oktober 2019 tussen 10.00-17.00 uur is er in de Dorpsstraat in Renkum de
jaarlijkse herfstmarkt.
De markt biedt voor ieder wat wils….. De Dorpsstraat is deze dag gevuld met gezellige kramen
van sieraden, lederwaren, kleding en handgemaakte producten tot biologische poffertjes,
home made English Pie en andere lekkernijen. Vishuis Renkum is er ook weer met
overheerlijke gerookte paling.
Maar er is meer, er kan genoten worden van een muzikale noot van Swing that Music.
Kinderen kunnen zich laten schminken, er is een Jungle Wheel en in de middag kunnen
kinderen dieren knuffelen en aaien.
Tot zaterdag!

KALENDER

oktober
woensdag
donderdag
woensdag
maandag
woensdag
maandag

02
03
09
14
23
28

start kinderboekenweek t/m 12 oktober: thema: Reis mee.
en maandag 07 oudercontactavond groepen 1 t/m 8
voorleeswedstrijd groepen 7 en 8
herfstvakantie t/m vrijdag 18 oktober
hoofdluiscontrole
Lightwise groepen 6 t /m 8

05
06
09
18
20

sinterklaasfeest
rapporten en advies groep 8
in deze week oudergesprekken groep 8
kerstvieringen Hervormde Kerk Renkum
begin kerstvakantie om 12.00 uur t/m vrijdag 3 januari 2020

november
december
donderdag
vrijdag
maandag
woensdag
vrijdag

