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JARIGEN  
14-12 Esmée, groep 8 
14-12 Lise, groep 1A 
15-12 Yasmin, groep 6 
15-12 Lukas P, groep 7 
18-12 Iris, groep 1A 
22-12 Danne, groep 7 
24-12 Maylin, groep 7 

25-12 Nina, groep 1A 
28-12 Zilver, groep 3 
28-12 Sepp, groep 3 
29-12 Lucas B, groep 7 
31-12 Leo, groep 1A 
02-01 Frans, groep 1A 
02-01 Nathalie, groep 7 

04-01 Finn, groep 7 
10-01 Liv, groep 4 
10-01 Levi, groep 4 
11-01 Ben, groep 4 
11-01 Juf Susan 

 
 
 

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.  

 

“OORTJES” 

We krijgen op school nieuwe laptops (Chromebooks). Er zal in de 
verschillende klassen mee gewerkt gaan worden. Aan de ouders van de 
groepen 3 tot en met 8 willen we vragen om uw kind(eren) ‘oortjes’ 
mee te geven, zodat zij 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!  

 

  

http://www.prinsesbeatrixrenkum.nl/


JUF IRIS  
Mijn naam is Iris van den Driesschen. Ik ben 24 jaar en ik woon in Nijmegen. 
Na de kerstvakantie zal ik op maandag, dinsdag en woensdag op de Prinses 
Beatrixschool komen werken.  
 
Op donderdag en vrijdag werk ik op een andere school van Stichting Trivium. 
Dit is inmiddels alweer het derde jaar dat ik voor de klas sta. Hiervoor heb ik in 
Doornenburg gewerkt, waar ik les heb gegeven aan de groepen 3 en 4. 
 
In mijn vrije tijd hockey ik en ga ik graag leuke dingen doen met familie en 
vrienden.  
Ik heb veel zin om te starten na de vakantie!! Zijn er nog vragen of heeft u zin 
om een keer een praatje te maken?  
 
Kom vooral langs! 
 
Groetjes, 

Iris 

JUF MADDY 

Beste ouders, Graag wil ik mij even voorstellen, want binnenkort kom ik 
het team versterken! Mijn naam is Maddy Westra. Ik ben 45 jaar, ik ben 
getrouwd en heb 2 kinderen. Een zoon van 13 jaar en een dochter van 10 
jaar. Wij wonen in Elst. Ik sta al ruim 22 jaar voor de klas en heb ervaring 
in alle groepen.   

Hier op de Prinses Beatrixschool zal ik gaan werken in groep 3 op 
woensdag, donderdag en vrijdag. Ik heb ontzettend veel zin in deze 
nieuwe uitdaging. Ik kijk er naar uit de kinderen en u snel een hand te 
kunnen geven. Tot gauw! 

AFSCHEID JUF JAMIE, JUF NATANJÄH EN JUF KARIN 

U bent al op de hoogte dat wij voor de kerstvakantie afscheid nemen van 3 leerkrachten, juf 
Karin, juf Natanjäh en juf Jamie. Wij willen hen bedanken voor al hun inspanningen voor de 
Beatrixschool. Wij zullen deze dames missen. In de klassen wordt aandacht besteed aan het 
afscheid van deze leerkrachten. Na de kerstviering op woensdagavond,  is er een moment dat 
ouders gedag kunnen zeggen. 
Juf Jamie, juf Natanjäh en juf Karin, wij wensen jullie heel veel succes met jullie nieuwe baan!! 

 



 

JUF JAMIE 
Volgende week is het alweer mijn laatste week bij jullie op school. Met 
een beetje een dubbel gevoel vertrek ik naar het Westen van het land. 
Aan de ene kant een leuke nieuwe uitdaging tegemoet, aan de andere 
kant afscheid nemen van lieve collega’s, kinderen, ouders en een hele 
fijne school. Het voelde hier als thuis. 
Met een warm hart ben ik ontvangen op deze school en met een warm 
hart neem ik van jullie afscheid. Heel erg bedankt voor het vertrouwen 
en wie weet… tot ziens!  

 
JUF NATANJÄH 

Het is al heel wat jaren geleden dat ik afstudeerde als juf. In 1997 was ik klaar 
met de PABO. Na een jaar wat invalwerk te hebben gedaan, ben ik op de Prinses 
Beatrixschool terecht gekomen. Eerst fulltime een paar jaar groep 3 en daarna 
heel wat jaren groep 6. Na de geboorte van onze eerste zoon ben ik 1 dag 
blijven werken in verschillende groepen. Ik heb het met heel veel plezier 
gedaan, mede omdat de kinderen en ook mijn collega’s zo fijn waren!  
 
De laatste jaren heb ik er verschillende baantjes bij gehad. Als gastouder, peuterjuf, 
onderwijsassistent en vanaf september dit jaar ben ik ambulant begeleidster in Veenendaal, 
waar ik vanaf de zomervakantie met mijn gezin ben gaan wonen. Het één op één werken met 
een kind is iets wat ik op dit moment graag doe en het is nu een goed moment om te stoppen 
bij de Prinses Beatrixschool. Bedankt voor alle fijne jaren! Ik eindig met de tekst van een 
liedje:  
‘Nu wij uiteen gaan vragen wij God: ga met Uw licht voor ons uit.  
Nu wij uiteengaan wens ik jou toe: ga met God! Vaya con Dios en á Dieu!’  
 

 

JUF KARIN 
Het is bijna zover, ik ga afscheid nemen van een fantastische school… Met heel veel plezier 
heb ik bijna tien jaar gewerkt op de Beatrixschool. Ik heb kinderen zien ontwikkelen en 
groeien, maar mijn eigen ontwikkeling heeft ook niet stilgestaan. Het is nu tijd voor een 
nieuwe stap. Ik heb er veel zin in, maar afscheid nemen van de Beatrix valt niet mee. 

Ik mag terugkijken op een heel mooie en 
waardevolle periode. Ik heb genoten van het 
lesgeven aan al die leuke en lieve kinderen.  Het 
open en goede contact met ouders heb ik als 
heel prettig ervaren. Ik wil alle ouders bedanken 
voor het vertrouwen dat mij gegeven is in de 
afgelopen jaren. Ik neem ook afscheid van een 
heel leuk en betrokken team, ik ben er trots op 
dat ik hier deel van heb mogen uitmaken.  

Alle goeds voor de kinderen, de ouders en het 
team van de Beatrix gewenst. Wie weet, zien we 
elkaar nog eens… 

 



  



KALENDER 

 

 

december 

woensdag  18 kerstviering Hervormde Kerk Renkum 
vrijdag   20 begin kerstvakantie om 12.00 uur t/m vrijdag 3 januari 2020             
 
 

januari 
 
woensdag  08 hoofdluiscontrole 
maandag    20 start voorleesweek hele school                                 
 
 
 

 
 
 
 
 

Bijlage:  
- Lichtjes op oorlogsgraven 



 
 
 
 
 
 

Op ieder oorlogsgraf een lichtje 
 

Stichting COWGO 
Kvk nr: 76012514 

INGnr: NL58 RABO 0347 9782 66 

Facebookpagina: https://www.facebook.com/LichtjesAirborneOosterbeek/ 

 
Betreft: op ieder oorlogsgraf op de Airborne begraafplaats in Oosterbeek een lichtje met kerstavond 
2019 
 
Geachte heer, mevrouw,  
 
Op alle oorlogsgraven op de begraafplaats in Oosterbeek een kaarslichtje op kerstavond. Dat is het doel 
van een groep vrijwilligers, nu ondergebracht in de stichting Candles On War Graves Oosterbeek 
(COWGO). 

In 2017 kwam deze groep elkaar tegen tijdens kerstavond. Dat samen kaarsjes branden voor de 
gesneuvelden tijdens de 2e Wereldoorlog verbroedert, bleek al snel. 

Apart van elkaar kwamen wij, net als talloze anderen kaarsjes aansteken op de oorlogsgraven. Nadat 
alle meegebrachte kaarsen aangestoken waren bleek er niet bij ieder graf een kaarslichtje te branden. 

Er zou op ieder graf een lichtje moeten staan. Daar waren we het roerend over eens. Maar hoe doe je 
dat, het zijn bijna 1800 graven, dat zijn een hoop lichtjes om aan te steken met een klein groepje. 

Waar een wil is, is een weg. Vorig jaar hebben we het, met vele handjes, voor elkaar gekregen dat op 
ieder oorlogsgraf een kaarsje brandde met kerstavond. Waarmee we zelfs beloond zijn met de prijs voor 
het Burgerinitiatief 2018 in de gemeente Renkum. 

Kerstavond 2019 
Ook dit jaar willen we weer dat op ieder oorlogsgraf met kerstavond een kaarsje aangestoken kan 
worden. Om hen te eren die het ultieme offer hebben gebracht voor onze vrijheid.  

Daarom willen wij graag een beroep op de scholen in de gemeente Renkum doen om dit mooie initiatief 
tot een succes te maken. Op deze manier kan iedereen met een relatief kleine inspanning voldaan aan 
de kerstperiode met het gezin beginnen.  

Wij willen de schoolkinderen van de gemeente Renkum en hun families van harte uitnodigen om samen 
tussen 17.00 uur en 19.00 uur een kaarsje te komen aansteken op kerstavond.  

De ouders en de kinderen proberen wij te bereiken via de schoolkanalen. U als leerkracht van de school 
hoeft daar niet veel voor te doen. Wij verzoeken u alleen om dit in uw nieuwsbrief aan te kondigen.  
 

Lest We Forget  
 
Alvast bedankt voor uw medewerking. 
 
Mocht u nog vragen hebben of meer willen weten, neem gerust contact op:  
Cowg.oosterbeek@hotmail.com 

https://www.facebook.com/LichtjesAirborneOosterbeek/
https://renkum.nieuws.nl/nieuws/29786/lichtjes-op-kerstavond-op-oorlogsgraven-oosterbeek/

