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JARIGEN  
13-10 Lars G, groep 5 
13-10 Lelia, groep 2A 
13-10 Sara R, groep 6 
17-10 Nola, groep 2B 
17-10 Dylana, groep 1A 
17-10 Eline, groep 2A 
19-10 Joris, groep 4 
20-10 Anna, groep 2B 
21-10 Jens, groep 7 

22-10 Viënne, groep 4 
23-10 Louise, groep 4 
24-10 Robin, groep 3 
26-10 Amber, groep 3 
27-10 Hugo, groep 3 
29-10 Finn, groep 5 
30-10 Steven, groep 7 
31-10 Thijs, groep 8 
01-11 Jente, groep 2A 

 

VAN JUF MARTINE 

Beste ouders/verzorgers,  

De herfstvakantie staat voor de deur. De afgelopen weken is er hard gewerkt door de 
kinderen en leerkrachten. Tijd voor een weekje rust, samen zijn en genieten van alles wat de 
herfst te bieden heeft.  

Zoals u heeft kunnen lezen hadden wij enkele vacatures. Wij hebben goed nieuws! Wij 
hebben er twee nieuwe collega's bij.  

Voor de breed inzetbare leerkracht en groep 3 zal juf Claar komen. Zij zal zich in een volgende 
nieuwsbrief aan u voorstellen.  

Voor het zwangerschapsverlof van juf Susan hebben wij juf Dianne gevonden. Ook zij zal zich 
later voorstellen.  

Wij wensen hen heel erg veel plezier op de Prinses 
Beatrixschool.  

De verkeerssituatie rondom de school zorgt voor onrust 
bij ouders, kinderen en leerkrachten. Om hierover 
samen in gesprek te gaan is er de gelegenheid om bij 
elkaar te komen op maandag 11 november van 15.30-
16.30 uur. Wilt u samen praten over oplossingen en 
mogelijkheden, dan zien we u hier graag.  

Voor nu wens ik u allemaal een hele fijne vakantie toe.  

Martine van Krevel  

http://www.prinsesbeatrixrenkum.nl/


 

LOGOPEDISTE 
Donderdag 24 oktober komt de logopediste weer op school. 

De logopediste zal de kinderen, die op de controlelijst staan en de kinderen 
die recent zijn aangemeld, screenen. 

Zij ziet alleen die kinderen, waarvan de ouders een toestemmingsformulier 
hebben ingevuld.  

 

SPECULAASPOP VERKOOPACTIE 2019 
 
Beste ouders/verzorgers, 
 
Wegens het grote succes van vorig jaar komt de Prinses Beatrixschool dit jaar weer met de 
speculaaspop verkoopactie! 
 
De opbrengst van de speculaaspop verkoopactie zal besteed worden om nieuwe 
beweegspelletjes en materialen aan te schaffen. 
 
Deze week krijgt uw kind een intekenlijst mee voor deze actie. Daarop kunnen de bestellingen 
ingevuld worden. Gezien de grote omvang van deze actie is het noodzakelijk dat de 
speculaaspoppen vooraf betaald worden. 
 
De speculaaspop weegt 250 gram en is in een doos verpakt. De prijs is € 3,00 per stuk en  
€ 7,50 per 3 stuks. 
 
De intekenlijst en de envelop met gepast geld kan 
tot uiterlijk vrijdag 1 november  2019 ingeleverd 
worden bij de leerkracht. 
 
De speculaaspoppen zullen uiterlijk donderdag 21 
november 2019 in de klassen uitgedeeld worden. 
 
Namens de oudercommissie, 
 
Harald Stoep 
Mariska Siccama 
Jacqueline Heiwegen  
 
  



 

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  

  

https://leergeldarnhem.nl/


 



 

KALENDER 

 

 

oktober       
                                  
maandag  14 herfstvakantie t/m vrijdag 18 oktober  
woensdag  23 hoofdluiscontrole                  
maandag  28 Lightwise groepen 6 t /m 8 

 

november                                       
                                                                                               

december                                                                                                                                                 

donderdag  05 sinterklaasfeest  
vrijdag   06 rapporten en advies groep 8 
maandag  09 in deze week oudergesprekken groep 8 
woensdag  18 kerstvieringen Hervormde Kerk Renkum 
vrijdag   20 begin kerstvakantie om 12.00 uur t/m vrijdag 3 januari 2020             
 

 
 

 

 


