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JARIGEN 

18-1  Charleen, groep 8 20-1  Duuc, groep 1b  29-1  Livia, groep 4 
19-1  Noa, groep 6 22-1  Yildiz, groep 3 29-1  Noah, groep 4 
 26-1  Morris, groep 5 

 
HOERA, EEN MEISJE 
Juf Susan is op 23 december bevallen van een prachtige 
dochter, Loïs.  
Bij de geboorte woog zij 3385 gram en was 51 cm. Het gaat 
goed met ze en samen met haar grote broer en trotse papa 
genieten zij van hun kleine meid.  
 

Mocht u een kaartje willen sturen, dan mag u dit (de kaart in 

een envelop met een postzegel er op) afgeven bij een van de 

leerkrachten. Wij zorgen dan dat dit kaartje naar juf Susan 

wordt gestuurd.  

SPECULAASPOPPENACTIE 

Voor de kerstvakantie heeft de OR een speculaaspoppenactie gehouden, waarbij de kinderen 

speculaaspoppen konden verkopen. Wat mogen de kinderen trots zijn, want er zijn heel erg 

veel poppen verkocht. Er is maar liefst € 1.154,- euro opgehaald. Dit geld gebruiken wij om 

beweegspellen aan te schaffen.  Dan hebben we nog een top drie van de kinderen die de 

meeste poppen hebben verkocht:  

1: Denise Derks 

2: Levi Tiehuis 

3: Lianne Kitterbex 

Wij willen alle kinderen bedanken voor hun 

geweldige inzet en de OR voor de organisatie van 

deze actie.  

VANUIT DE MR 

Zoals u heeft kunnen lezen is er een vacature voor een nieuw MR-

lid. Mocht u zich willen opgeven dan kan dit bij de huidige MR-

leden: https://prinsesbeatrixrenkum.nl/onze-school/mr/ 

 

http://www.prinsesbeatrixrenkum.nl/
https://prinsesbeatrixrenkum.nl/onze-school/mr/


 

GROEP 6 

Groep 6 is na de kerstvakantie tijdelijk gesplitst. Deze groep heeft rust 

nodig en wij hebben ervoor gekozen om deze groep tot de 

voorjaarsvakantie uit elkaar te halen. Na de voorjaarsvakantie zal deze 

groep weer worden samengevoegd en zal er worden gewerkt aan de 

groepsdynamiek m.b.v. De Ringaanpak, met begeleiding vanuit 

PassendWijs. Dinsdag 14 januari hebben wij met de ouders van groep 6 

gesproken tijdens een ouderavond over groep 6.  

 

GEEN LEERKRACHTEN BESCHIKBAAR 

In de eerste week na de vakantie hebben wij op donderdag de kleuterklas van juf Marieke 

naar huis moeten sturen. In de tweede week hebben wij op vrijdag groep 8 naar huis 

gestuurd. Deze week hebben wij groep 8 wederom een dag naar huis gestuurd. Dit zijn 

maatregelen die je als school niet wil nemen. Maar op sommige dagen is de invalpool leeg en 

kunnen de vaste leerkrachten niet extra komen werken. Dan zit je met je handen in het haar 

en word je gedwongen om een groep naar huis te sturen. Dat voelt voor ons niet goed, maar 

wij zien dan geen andere mogelijkheid.  

In de bijlage bij deze mail treft u het protocol rondom vervanging. Dit heeft de school vorig 

jaar opgesteld. Hier kunt u ook in lezen, waarom wij ervoor kiezen om de groepen niet op te 

delen.  

Wij hopen net als u, dat dit zo min mogelijk voor zal komen.  

Ik heb deze week een KEK-dag ingekocht voor groep 8, omdat er op woensdag geen inval 

leerkracht beschikbaar was. Voor meer informatie over een KEK-dag kunt u kijken op: 

https://www.kantenklaarprogramma.nl/ 

Mocht u als ouder een onderwijsbevoegdheid hebben en mogen wij u benaderen met de 

vraag om in te vallen, dan zouden wij graag met u in contact komen. U kunt contact opnemen 

met de directeur Martine van Krevel: directie@prinsesbeatrixrenkum.nl 

 

  

 

https://www.swv-passendwijs.nl/
https://www.kantenklaarprogramma.nl/
mailto:directie@prinsesbeatrixrenkum.nl


CITO TOETSEN 

De maand januari staat in het teken van de Cito-toetsen. De 

Cito-toetsen geven ons inzicht in hoe de kinderen ervoor 

staan ten op zichte van onze verwachtingen. De data uit deze 

toetsen helpt ons om het onderwijs bij te sturen op zowel 

kind-, groeps-, als schoolniveau. In de rapporten kunt u straks 

de resultaten terugzien.  

 

LEERKRACHT GROEP 8 

Na de kerstvakantie is juf Claar begonnen in groep 8. Helaas heeft zij zich deze week 

ziekgemeld en zal zij langdurig afwezig zijn. Wanneer dit mogelijk is, zullen wij verdere uitleg 

omtrent haar afwezigheid geven.  Dit is voor de kinderen van groep 8 ontzettend vervelend. 

Wij gaan op zoek naar een passende oplossing.  

Wij hebben de sollicitatieprocedure van groep 8 voor de kerstvakantie twee keer opgestart en 

hebben toen geen geschikte kandidaat kunnen vinden. Wij hebben gevraagd of Jenneke Bal 

terug wil komen om in ieder geval 3 dagen groep 8 te draaien.  Zij zal vanaf 27 januari weer op 

school te vinden zijn, in ieder geval tot de meivakantie. Wij gaan op zoek naar een goede 

oplossing.  

 

PAUZESPORT 

Op woensdag wordt er door de Buurtsportcoach van het 

Sport- en Beweegteam weer Pauzesport aangeboden. De 

kinderen komen in aanraking met andere materialen en er 

wordt extra bewogen tijdens het buitenspelen.  

 

 

INSTROOMGROEP & JUF MARIEKE 

Vorige week hebben wij de sollicitatieronde voor de instroomgroep succesvol afgerond. Wij 

hebben hier twee geschikte kandidaten voor gevonden. Zoals u eerder heeft kunnen lezen is 

juf Marieke in verwachting van een tweede kindje. Gelukkig gaat het met het kindje goed, 

maar met juf Marieke iets minder. Zij is ziekgemeld en moet het rustiger aan doen. Juf 

Hanneke hadden wij aangenomen voor de instroomgroep, maar is inmiddels aan het werk in 

groep 1-2 B. Zij zal in deze groep blijven. Dit betekent dat wij het zwangerschapsverlof voor juf 

Marieke hiermee hebben ingevuld. Dit betekent dat wij voor drie dagen opnieuw op zoek 

gaan naar een leerkracht voor de instroomgroep. Wij houden u op de hoogte.  

Juf Hanneke en juf Coby draaien samen groep 1-2 B, wanneer juf Marieke met verlof zal gaan.  

  



 

Hieronder stelt juf Hanneke zich aan u voor: 

 
 
Mijn naam is Hanneke van Dijk en vanaf maandag 20 januari 
start ik als leerkracht in groep 1/2 B van de Beatrixschool. Ik 
ben naast juf ook zangeres en dirigent, dus tja, ik houd erg 
veel van muziek! De afgelopen jaren heb ik vooral veel 
gewerkt als muziekdocent. Ik heb 3 kinderen en samen met 
mijn man en onze kat Karel wonen we in Doorwerth. Ik 
houd erg van lezen en voorlezen, zingen natuurlijk en 
zwemmen vind ik ook heel fijn. Ik ben benieuwd naar de 
kinderen en zal jullie allemaal snel ontmoeten op de 
Beatrixschool!  
 

 

 

IB, JUF TINY & JUF MARINKE 

Juf Tiny is al jaren IB-er op de Prinses Beatrixschool. Helaas heeft zij een aantal jaar geleden 
een hernia gekregen en als gevolg hiervan blijvende lichamelijke schade opgelopen.   
Zij is gedeeltelijk afgekeurd en is destijds minder gaan werken. In de afgelopen 1½ jaar is juf 
Tiny middels een re-integratie traject langzaam teruggekeerd op de werkvloer.  
Momenteel heeft zij echter veel lichamelijke klachten. Zij gaat hiervoor naar de pijnpoli en kan 
hierdoor ook niet werken. Juf Tiny heeft daarom per direct haar werkzaamheden als IB-er 
neer moeten leggen.  
Juf Marinke heeft de IB-opleiding gevolgd en vanaf dit schooljaar is zij ook een dag als IB-er 
gaan werken.  Maar nu staat juf Marinke 1½ dag voor groep 5 en 1 dag voor groep 6.  Door de 
uitval van juf Tiny hebben we momenteel dus even geen IB-er meer. 
 
Per 1 februari zal Juf Marinke op donderdag niet meer voor 
groep 6 staan. Juf Dianne gaat van maandag t/m vrijdag groep 
6 draaien.    
Vanaf 1 maart zal juf Marinke ook niet langer meer de 
groepsleerkracht van groep 5 zijn. Dit betekent dat juf 
Marinke vanaf dat moment voor de Prinses Beatrixschool het 
aanspreekpunt zal zijn als IB-er.   
 
Juf Geja gaat op woensdag extra werken en voor de 
donderdag zoeken wij nog een nieuwe leerkracht. Juf Geja is 
voor de ouders van groep 5 het aanspreekpunt.   
  

 

 

 

 



 

 

GROEPSBEZETTING 

Wij kunnen ons voorstellen dat u door de vele wisselingen niet meer precies weet wie er voor 

welke groep staat. Hieronder staat groepsbezetting tot de meivakantie. 

Groep maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag 

Instroomgroep 
vanaf 1 maart 

Vacature Vacature Vacature 
(ingevuld) 

Vacature 
(ingevuld) 

Vacature 

Groep 1-2 A Juf Eva Juf Eva Juf Eva Juf Eva Juf Eva 

Groep 1-2 B Juf Hanneke Juf Hanneke Juf Coby Juf Coby Juf Hanneke  

Groep 3 Juf Iris Juf Iris Juf Maddy Juf Maddy Juf Maddy 

Groep 4 Juf Margriet Juf Margriet Juf Heidi Juf Heidi Juf Heidi 

Groep 5 Juf Geja Juf Marinke Juf Marinke Juf Geja Juf Geja 

Groep 5  
vanaf 1 maart 

Juf Geja Juf Geja Juf Geja Vacature Juf Geja 

Groep 6  Juf Dianne/ 
juf Caroline 

Juf Dianne/ 
juf Caroline 

Juf Dianne/ 
juf Hester 

Juf Dianne/ 
juf Hester 

Juf Dianne/ 
juf Hester 

Groep 7 Meester Arif Meester Arif Meester Arif Meester Arif Meester Arif 

Groep 8 Juf Jenneke Juf Jenneke Juf Jenneke Vacature Meester Jeroen 

 

Mocht u kennis willen maken met de nieuwe leerkrachten, schroom niet en vraag of u een 

afspraak kunt maken.  

Wij begrijpen dat veel nieuwe gezichten erg wennen is voor u en voor de kinderen. Wij zorgen 

voor een gedegen overdracht, maar wij kunnen ons ook voorstellen dat u graag zelf over uw 

kind wilt praten met een nieuwe leerkracht. Zij staan hiervoor open en willen graag verder 

met u kennismaken.  

 

 

CULTUURMENU 

In veel klassen zijn deze week of de komende week lessen 

vanuit het Cultuurmenu. Vandaag hebben de kleuters van 

hun eigen tekening een film gemaakt. Zij waren in de hal 

druk aan het werk met I-pads en een green screen.  

Wat een creatieve kleuters hebben wij! 

 

 



 



KALENDER  

  

  

januari  

donderdag 30  alternatief programma i.v.m. landelijke onderwijsstaking 

vrijdag 31  onderwijsstaking, de school is de gehele dag dicht, kinderen zijn vrij    

 

februari  

maandag 3  Studiedag, leerlingen zijn vrij 

vrijdag 14  Rapporten mee groep 3 t/m 7  

zondag 16  Kerk- & schooldienst 

dinsdag 18  Oudercontactavond 

donderdag 20  Oudercontactavond 

maandag 24  Voorjaarsvakantie t/m zondag 1 maart 

 

 

 

 


