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BERICHT VAN MARTINE:

Dit weekend mogen we Sinterklaas verwelkomen in Nederland. We voelen de spanning van 
de kinderen in de school. Ik krijg er altijd een warm gevoel van. 

In de school zijn de leerkrachten druk bezig met de voorbereidingen voor de sinterklaasviering 
en de kerstviering. Daarnaast zijn er collega's die hun werkzaamheden aan het afronden zijn 
en alles klaarzetten voor hun opvolgers. Eind november houden we de sollicitatiegesprekken 
voor de groepen 3 & 8. Wij houden u hiervan op de hoogte.  

Volgende week beginnen Claar & Dianne aan hun eerste werkweek op de Prinses Beatrixschool, 
wij wensen hen heel erg veel werkplezier.  

Juf Susan is inmiddels met zwangerschapsverlof, zij heeft deze week afscheid genomen van de 
kinderen en het team en is enorm verwend met leuke babykleertjes.  

Naast alle feestvoorbereidingen, bereiden wij ons voor op een ICT-migratie. In de laatste week 
voor de kerst gaan wij over naar ZuluConnect. Dit betekent dat wij in de "cloud" gaan werken 
en ons mailsysteem een andere omgeving krijgt. Wij zijn de laatste Triviumschool die zal 
worden omgezet. De ervaring leert dat er die week een aantal problemen ontstaat met de 
bereikbaarheid van de mail. Het kan zijn, dat mail niet kan worden gelezen in deze week.  

Voor de kinderen betekent dit na de kerstvakantie ook dat er veranderingen zullen zijn. Alle 
vaste leerling pc’s zijn inmiddels afgeschreven, dit betekent dat deze allemaal verwijderd 
zullen worden. Hiervoor in de plaats gaan wij werken met Chromebooks. Het team en de 
kinderen zullen hier stapsgewijs hun weg in vinden. Wij laten ons hierin scholen en de ICT-er 
en ik hebben inspiratie opgedaan op een andere school.  

Een hoop verandering en vernieuwing in de school. Onderwijs beweegt en de Prinses Beatrix 
beweegt mee.  

Martine van Krevel 

  

http://www.prinsesbeatrixrenkum.nl/


ZWEM4DAAGSE 
Kom je ook zwemmen in de kerstvakantie? Van 27 tot en met 30 december wordt in 
Doelum in Renkum de Zwem4daagse georganiseerd! Per dag zwem je 300, 600 of 
900 meter. Naast het zwemmen worden er elke dag in en om het water 

spetterende activiteiten georganiseerd. Duik in de 
onderwaterwereld van Atlantis, doe mee met Oud-
Hollandse spelletjes op de Dag van Holland,  ga de 
uitdaging met jezelf aan tijdens The Challenge en bestorm de 
stormbaan bij een heuse Obstacle Swim! We zwemmen in 
tijdsblokken van drie kwartier, dus je hoeft nooit lang te 
wachten. Het eerste tijdsblok begint om 16.00 uur. Het laatste 
tijdsblok begint om 19.00 uur.  

 
Iedereen met een diploma A kan meedoen, dus neem 
je vrienden en vriendinnen, opa, oma, broers, zussen, 
buren, ouders allemaal mee! Juist voor kinderen die 
recent hun zwemdiploma’s hebben gehaald, is 
regelmatig zwemmen een echte aanrader! Kinderen 
onder de 8 jaar moeten in het gezelschap van een volwassene deelnemen. De kosten zijn 7,50 
euro per persoon (bij voorinschrijving) of 10 euro bij inschrijving in het zwembad op 27 
december. Voorinschrijven kan via www.rzc.zwem4daagse.nl Voor meer informatie kijk op 
www.rzcrenkum.com.  
 

Een spetterende groet en graag tot ziens in de kerstvakantie!  
 

   SCHOOLFOTOGRAAF 
   Op maandag 22 juni komt de schoolfotograaf.  

 

ACTIE VAN FRANKS FIETSENWINKEL 

http://www.rzc.zwem4daagse.nl/
http://www.rzcrenkum.com/


VOORRONDE NATIONALE VOORLEESWEDSTRIJD 
Afgelopen donderdag 14 november hebben we op school de finale gehad van de 

voorleeswedstrijd op de Prinses Beatrixschool. Het ging tussen de 6 finalisten uit de groepen 7 

& 8: Kirsten, Maylin, Milou, Jayden, Emma en Fien. Het was een spannende wedstrijd, maar 

zowel de jury als het publiek (de groepen 7 & 8) waren het er unaniem over eens dat Emma 

de grote winnaar was! Gefeliciteerd en veel succes in de volgende ronde… 

Nog speciale dank voor de jury: Gemma en Ghyslaine!  

 

  

 

   



 



KALENDER 

 

 

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             
 
 
 

 
 

 
 
 

Bijlagen: 

 info open zwemweken 

 prijsvraag veiligheid  



 

 

 

Beste ouder/verzorger, 

 

 

Samen met de zwem- en poloclub RZC hebben wij voor de kennismakingslessen iets leuks bedacht. 

Doordat er onder schooltijd geen mogelijkheden zijn, bieden wij elke school de mogelijkheid om deel 

te nemen aan de open zwemweken in januari en februari 2020. Elke zwemweek staat één school 

centraal. In deze week kunnen de kinderen kennismaken met de verschillende activiteiten van RZC. 

Samen met hun vriendjes en vriendinnetjes uit de klas, een hele week lang! 

 

Activiteiten tijdens de open zwemweek 

De kinderen kunnen meedoen met de volgende activiteiten van RZC: miniwaterpolo, Swimkick en/of 

minioren zwemmen. 

- Miniwaterpolo is een leuke en speelse vorm van het balspel waterpolo 

- Bij het zwemmen (Swimkick en minioren) gaat het vooral om het aanleren en verbeteren van de 

zwemslagen (borstcrawl, rugcrawl, schoolslag, vlinderslag). Hier gaan uitdaging en plezier hand 

in hand. 

 

Tijden open zwemweek 

Swimkick zwemmen  Maandag van 18.00 uur tot 19.00 uur  Groep 3 t/m 6 

Miniwaterpolo  Dinsdag van 19.00 uur tot 20.00 uur  Groep 3 t/m 8 

Minioren zwemmen Woensdag van 18.00 uur tot 19.00 uur Groep 7 en 8 

Minioren zwemmen Vrijdag van 18.00 uur tot 19.00 uur  Groep 7 en 8 

Swimkick zwemmen  Zaterdag van 8.00 uur tot 9.00 uur  Groep 3 t/m 6  

 

De lessen worden aangeboden na schooltijd. Het initiatief voor deelname en de verantwoordelijkheid 

ligt bij u. Kinderen die deelnemen, moeten in het bezit zijn van een zwemdiploma. 

 

Inschrijven 

U kunt uw kind aanmelden voor de open zwemweek door bijgaand inschrijfformulier in te vullen en 

af te geven bij de leerkracht. Inschrijven kan tot 25 november 2019. In december wordt de indeling 

bekend gemaakt. 

 

Op naar de schoolzwemkampioenschappen 2020 

De open zwemweek is meteen een mooie kennismaking met en voorbereiding op de 

schoolzwemkampioenschappen in het voorjaar van 2020. De scholen kunnen het dan weer op een 

leuke manier in het water tegen elkaar opnemen. 

 

 

Met sportieve groet,  



 

Inschrijfformulier kennismakingsweek zwemmen 

 

 

Naam leerling 

 

 

School 

 

 

E-mail 

 

 

06 nummer 

 

 

Zijn er nog zaken waar de vereniging 

rekening mee moet houden? 

 

Leeftijd 

 

 

Groep  

 

 

Welk zwemdiploma heeft uw kind? 

 

 

 

 
Activiteit waar je aan wil meedoen tijdens de open zwemweek 

☐  Swimkick zwemmen  Maandag van 18.00 uur tot 19.00 uur   Groep 3 t/m 6 

☐  Miniwaterpolo  Dinsdag van 19.00 uur tot 20.00 uur  Groep 3 t/m 8 

☐  Minioren zwemmen Woensdag van 18.00 uur tot 19.00 uur Groep 7 en 8 

☐  Minioren zwemmen Vrijdag van 18.00 uur tot 19.00 uur  Groep 7 en 8 

☐  Swimkick zwemmen  Zaterdag van 8.00 uur tot 9.00 uur  Groep 3 t/m 6  

 

 

Graag invullen en inleveren op school voor 25 november 2019 

 

 

 



Help onze gemeente nog 
veiliger te maken voor 
kinderen!
Waar kan de veiligheid 

verbeterd worden?

Weet jij een plek waar de vei-
ligheid verbeterd kan worden? 
Bijvoorbeeld op straat of in een 
speeltuin. Deel je idee dan met 
ons! En wie weet, wordt jouw 
idee geselecteerd om uit te 
voeren! 
 

Waar kun je 
bijvoorbeeld aan 
denken? Denk 
aan veiligheid:
• in speeltuinen 
• bij oversteken
• op de stoep / straat
• verlichting
• (verkeers-)borden 

Laat deze voorbeelden je 
creativiteit en ideeën niet 
beperken. Je hebt zelf 
misschien nog wel veel
betere ideeën! 

De spelregels:
Het idee moet betrekking hebben op de openbare ruimte 
(alles wat buiten is) van gemeente Renkum. Bij het 
beoordelen van de ideeën wordt rekening gehouden met 
de haalbaarheid (de te verwachten kosten maken hier deel 
van uit) en de impact van het resultaat. Er worden maxi-
maal 3 ideeën geselecteerd om uit te voeren. In de eerste 
week van januari maakt de kinderburgemeester bekend 
welke ideeën worden uitgevoerd.  

DOE MEE!

Meer informatie: 
www.renkum.nl

 Hoe doe je mee?
 Schrijf je idee op en verwerk daarin in ieder geval 
 onderstaande punten: 

 • Om welke plek gaat het?
 • Waarom is deze plek aan verbetering toe? (Wat is 

  of voelt onveilig?)

 • Hoe kan de veiligheid verbeterd worden? (Wat moet  

  er gedaan worden en waarom is dit een verbetering)

 Stuur je idee voor 1 december o.v.v. je naam en 
 contactgegevens naar veiligheid@renkum.nl


