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                        0317 – 843525 

JARIGEN  
02-12 Tony, groep 1A 
02-12 Ella, groep 1A 
05-12 Djennica, groep 3 
09-12 Anouk, groep 2B 
11-12 Julian, groep 1A 
12-12 Fenne, groep 2A 
12-12 Scarlett, groep 8 
12-12 Naud, groep 4 
 
 

 
BEZOEK VAN………..SINT NICOLAAS EN ZIJN PIETEN 
Sint Nicolaas en zijn pieten hebben ons laten weten dat zij ons op 
dinsdagmorgen 5 december een bezoek willen brengen. Het zal een 
drukke ochtend worden en de Sint zal al om 8.35 uur op school 
arriveren. Alle schoolkinderen zullen hem op het schoolplein 
begroeten. Het is van belang dat uw kind op tijd op school is. De deur 
van de onderbouw gaat om 8.15 uur open. Als u uw kind naar binnen 
brengt, kan het zijn/haar jas aanhouden. Wilt u daarna gelijk weer 
naar buiten gaan? Voor de ouders met kleine kinderen hebben we 
een plaatsje gereserveerd achter het lint van de overblijfruimte. De 
kinderen hoeven deze ochtend geen eten en drinken mee te nemen, 
want hier zorgt de school voor.  

 

 

TELEFOONNUMMER SCHOOL 

Op dit moment ondervinden wij problemen met één van de twee 
telefoonlijnen van school. Wanneer het nummer 0317-315130 wordt 
gebeld, lijkt dit nummer niet bereikbaar te zijn. Het tweede nummer 
werkt wel naar behoren 0317-843525. We proberen dit probleem zo 
snel mogelijk op te lossen.  

 

 

  

http://www.prinsesbeatrixrenkum.nl/


 

ZWANGER 

Juf Marieke van groep 1/2B is zwanger! Donderdag heeft zij dit goede nieuws 
in de klas verteld. De baby wordt eind mei verwacht. Grote zus Lotte kijkt er in 
elk geval al enorm naar uit!  

 

“OORTJES” 

We krijgen op school nieuwe laptops (Chromebooks). Er zal in de 
verschillende klassen mee gewerkt gaan worden. Voor de ouders van de 
groepen 3 tot en met 8 hebben willen we u vragen om uw kind(eren) 
‘oortjes’ mee te geven, zodat zij ook de audio kunnen beluisteren bij de 
software. Vanuit school worden hoesjes geregeld waar de oortjes in 
bewaard kunnen worden. Wilt u ervoor zorgen dat uw kind na de 
kerstvakantie eigen oortjes heeft op school? Mochten er financiële 
bezwaren zijn, meldt dit dan bij de leerkracht, dan bedenken we samen 
een oplossing. Alvast bedankt!  

 

BEREIKBAARHEID SCHOOL 

Op maandag 16 en dinsdag 17 december vindt op school de 
zogenaamde ‘migratie’ plaats. Zowel hardware als software 
wordt vervangen. In deze periode zal de school minder goed 
bereikbaar zijn. Digitale communicatie kan niet worden 
gebruikt op deze dagen. Wilt u hier rekening mee houden 
bij het communiceren met school. Dank u wel.  

 

LICHTJESAVOND 

Op vrijdag 13 december 2019 organiseren we bij de 

Renkumse Molen van 18.00 uur tot 21.00 uur een lichtshow 

op de bekende  “Lichtjesavond”. We doen dat samen met 

“Top in uw Regio”. 

U en uw kinderen zijn dan van harte welkom!  

 

We vragen alle kinderen uit Renkum om een glazen potje te 

versieren. Dat versierde potje kan vóór 13 december 

ingeleverd worden bij de Renkumse Molen. Kinderen die 

zo’n mooi potje komen brengen krijgen daarvoor een 

consumptiebon, die ze op 14 december, op de Lichtjesavond,  kunnen inruilen voor een kop 

warme chocolademelk of voor een portie poffertjes. 

 

Met vriendelijke groet, 

Het bestuur van de Stichting Exploitatie Renkumse Molen 

  



 

DE EERSTE 100 DAGEN 

Beste ouders/verzorgers,  

Mijn eerste 100 dagen zitten erop. Tijd om te reflecteren en de 

balans op te maken van deze 100 dagen. Wat is er in deze 100 

dagen veel gebeurd en veranderd.  

De eerste weken ben ik rustig begonnen met het verkennen en 

leren kennen van alle betrokkenen rondom de school. Soms 

zoekende naar een juiste balans tussen de verdeling van twee scholen. Van twee directeuren 

naar 1 gaat niet zonder slag of stoot. Je moet je tijd goed verdelen over beide teams, kinderen 

en ouders. Hierdoor is de zichtbaarheid soms wat minder, maar dat doet niets af aan de 

betrokkenheid. Dit vraag om oude denkbeelden los te laten en om open te staan voor een 

nieuwe stijl. Dit kost tijd, brengt cultuurverandering met zich mee en zorgt ervoor dat de altijd 

vertrouwde stabiliteit wat gaat wankelen. Dit is een natuurlijk proces, dit hoort erbij!  

Het beroep staat onder druk, hierover heb ik al met u gecommuniceerd tijdens de dag van de 

leraar. Dit voelt de Pr. Beatrix enorm. Door de vrijgekomen vacatures is het een hele klus om 

de groepen te voorzien van kanjers van leerkrachten. De keuze is helaas niet reuze. De 

procedure voor de vacature van groep 8 hebben wij 2 keer in gang gezet. Daarnaast worden 

er leerkrachten ziek, volgen zij scholing, hebben zij recht op vrije dagen, etc. Dit zorgt ervoor 

dat er veel werk bijkomt, waardoor je niet kan bouwen en de tijd en de aandacht hebt die je 

graag zou willen geven. Het regelen van vervangingen en daarbij met iedereen tijdig 

communiceren is erg tijdrovend en geeft druk op het bestaande team. De verhalen van de 

Randstad en de daarbij behorende tekorten voelen wij nu ook. Daarom hebben wij de 

afgelopen keer ook allemaal gestaakt en daarbij ons salaris ingeleverd. Om aandacht te vragen 

voor dit mooie beroep!  

Deze week zijn beide teams samen bij elkaar gekomen om de balans op te maken na deze 

eerste 100 dagen. Waar lopen wij tegenaan en wat kan er beter? Hoe kan ieders tijd goed 

benut worden en waar liggen de prioriteiten? Een heel fijne bijeenkomst, waarin iedereen in 

vertrouwen kan spreken over wat hem of haar dwars zit. Dit is professionaliteit en jezelf en 

het team de gelegenheid geven om continu te verbeteren. Wat de kwaliteit van onderwijs en 

de zorg voor de kinderen uiteindelijk ten goede komt.  

In december staat verbinding centraal. Samen zijn en elkaar zien en horen. Dat is wat 

iedereen wil, gezien en gehoord worden. Nu sta ik niet altijd op het plein of bij de deur, zoals 

u dat misschien gewend was, maar ik ben altijd te bereiken via de mail. Dan maken we een 

afspraak en praten we elkaar bij.  

Ik kijk positief naar de toekomst en heb vertrouwen in het team van de Pr. Beatrixschool. Op 

naar de volgende 100 dagen.  

Met vriendelijke groet,  

Martine van Krevel 

  



UITNODIGING KERSTVIERING 

Beste ouder(s),verzorger(s), 

 

Woensdag 18 december 2019 vieren wij samen onze kerstviering. 

 

We nodigen u hiervoor van harte uit! 

 

Ons thema dit jaar is: “Tel de dagen!” 

Plaats: Hervormde Kerk in Renkum 

Tijd: 18.30 tot 19.30 uur  

Vanaf 18.15 uur staat de deur voor u open.  

 

Dit jaar hebben we één kerstviering met alle groepen samen! 

 

In de kerk zijn een beperkt aantal plaatsen i.v.m. de brand-

voorschriften. Per gezin nodigen we daarom twee personen uit om de 

kerstviering bij te wonen van onze leerlingen. 

 

Er is oppas aanwezig voor de kinderen tot 4 jaar. 
 

Na de dienst staat er buiten voor iedereen warme chocomel klaar! 

 

We hopen u allemaal te zien op 18 december! 

 

 

Hartelijke groet, 

 

Het team van de Prinses Beatrixschool 

  



  



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:  
- Een wens voor een ander 
- Herdertjestocht 

- Kerstspel in Renkum 



Een wens voor een ander 

www.sinterklaasinrenkum.nl Sinterklaas-in-Renkum

Sin
ter

klaas      in Renkum

•  2 3  N O V E M B E R  2 0 1 9  •

Lieve kinderen,

De Sint is alweer op weg naar Nederland. En voor dit jaar heeft hij een speciaal idee:
Ben je 7 jaar of jonger en heb je een wens voor iemand anders?  
Dan kan Sinterklaas je dit jaar misschien helpen. 

Zodra de Sint weer in Nederland is (vanaf zaterdag 16 november) zet hij in Doelum 
een hele grote ‘wensschoorsteen’ neer. Alle kinderen in Renkum & Heelsum mogen 
daar een speciale wens voor iemand anders in doen. Wil je graag bijvoorbeeld dat je 
vriendje een keer met zijn opa naar Vitesse kan. Of je kent iemand die nog nooit in 
een pretpark is geweest omdat zijn of haar vader en moeder niet zoveel geld heeft? 
Schrijf dat dan op bijgaand briefje en stopt het in de ‘wensschoorsteen’. Lever je 
wens in voor 1 december, want dan sluit de inschrijving!

Op donderdag 5 december om circa 14.30 uur zal de Sint in Doelum de wensen  
bekend maken die hij in vervulling kan laten gaan.

Mijn wens is:

Naam:

Adres:

Telefoonnummer ouder:



Kom jij ook naar de 

Herdertjestocht! 
 

 

Vrijdag 
13 december 

tijdens de lichtjesavond 
 
 

18.00 – 21.00 uur 
Kerkstraat 7, Renkum 



 

Het kerstverhaal komt in Renkum tot leven! Kom je ook kijken? 

    

Bij de R.K. Kerk O.L.V. ten Hemelopneming zal een stal staan met echte dieren. 

Vanaf 16.30 uur kun je de dieren aaien. 

Bij de kerststal zijn figuranten die de rollen van Jozef en Maria en andere personen uit het 

kerstverhaal vertolken. 

Volg Jozef en Maria op hun tocht naar Bethlehem. Zie hoe ze terecht komen in de stal waar Maria 

haar kind ter wereld brengt. En luister naar het engelenkoor dat de herders in het veld uitnodigt om 

het kindje als eerste te komen bezoeken. 

Kom je ook een bezoek brengen aan de stal? 

Na het bezoek aan de stal is iedereen welkom in de kerk, waar we nog even stil zullen staan bij 

wat Kerstmis voor ons kan betekenen. 

Ook kun je dan de stad Bethlehem bewonderen. Deze stad is in de prachtig versierde kerk 

nagebouwd. 

Na afloop is er warme chocolademelk, glühwein en iets lekkers. 

Toegang gratis. Een vrije gift is altijd welkom.  

Hiermee kunnen we de traditie van de levende kerststal ook volgend jaar voortzetten. 

Graag tot ziens bij de stal! 

Op het plein voor de R.K. Kerk O.L.V. ten Hemelopneming aan de 

Dorpsstraat 1 in Renkum. 


