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JARIGEN 

4-2 Aurora, groep 3   13-2 Inez, groep 2A  17-2 Lucas, groep 2B 
6-2 Esther, groep 2A   13-2 Florian, groep 3  17-2 Elianne, groep 2B 
7-2 Fenne, groep 6   13-2 Eva, groep 6  18-2 Evi, groep 2B 
   15-2 Lianne, groep 3  19-2 Maxim, groep 7 
       23-2 Florian, groep 1A 

VOORSTELLEN 
Hallo, via deze weg stel ik mij graag aan u voor.  
Ik ben Babs Wiggers en vanaf de voorjaarsvakantie tot aan de 
zomervakantie zal ik elke donderdag werkzaam zijn in groep 5. Ik kijk er 
erg naar uit om in Renkum les te mogen geven op de Prinses 
Beatrixschool. Ik kom al jaren in Renkum; ik heb hier een broer en nicht 
wonen. Zelf woon ik in Duiven, samen met mijn 2 katten en ik ben al 20 
jaar werkzaam als leerkracht. In die 20 jaar heb ik gewerkt op allerlei  
verschillende scholen van onderbouw tot aan de bovenbouw. In het 
verleden heb ik ook gewerkt als docent op een Praktijkschool en 
volwassenen Engelse lesgegeven. Kortom; ik ben van vele markten thuis! 
In mijn vrije tijd speel ik graag tennis en ga ik 1 à 2 keer in de week naar de 
sportschool. Ik lees graag, kijk graag films en houd van vakanties in de bergen. Ik heb veel zin 
om met groep 5 en duo-collega Geja de samenwerking aan te gaan! Uiteraard horen daar ook 
de andere collega’s bij van het team en niet te vergeten u als ouders. U maakt de 
samenwerking tenslotte compleet.  
Ik hoop een fijne tijd tegemoet te gaan en de deur staat altijd voor u open.  
Groet,  
Babs Wiggers 

 
HET GOEDE DOEL 
Vanaf september 2019 hebben we gespaard voor Dream4Kids. Deze organisatie laat de liefste 
dromen uitkomen van getraumatiseerde kinderen tussen de 6 en 12 jaar. Denk aan 
rouwverwerking, mishandeling, seksueel misbruik of verwaarlozing.  
Een onvoorstelbaar groot aantal kinderen in Nederland kampt met een jeugdtrauma, 

gemiddeld 2 à 3 kinderen (!) per klas. Wij 
kunnen Dream4Kids een klein eindje op 
weg helpen om waar te maken waar ze 
voor staan; namelijk kinderen in 
moeilijke omstandigheden een 
droomdag te bezorgen.  
U hebt dit mede mogelijk gemaakt door 
€177,93 bij elkaar te sparen. Dit bedrag 
wordt overgemaakt naar Dream4Kids. 
Namens de stichting hartelijk dank.  
  

http://www.prinsesbeatrixrenkum.nl/


Ons volgende spaarproject is Join for Joy.  
In samenwerking met lokale partnerorganisaties ondersteunt 
Join for Joy basisscholen op het platteland van Kenia, Oeganda 
en Zambia met trainingen en delen ze hun kennis bij het 
opzetten van Sport- en spelprogramma’s.  
Uit onderzoek is gebleken dat het geven van een Sport- en 
spelprogramma kinderen motiveert om naar school te komen. 
Het programma geeft kinderen meer energie en zorgt voor 
meer concentratie in de lessen. Kinderen hebben meer zelfvertrouwen, een beter zelfbeeld en 
meisjes worden weerbaarder. Ook verkleint samen sporten de afstand tussen leraar en kind 
waardoor eventuele problemen die kinderen hebben makkelijker bespreekbaar worden.  
Binnen het Sport- en spelprogramma van Join for Joy worden sportieve activiteiten aangevuld 
met lessen over bewustwording en gezondheid met het oog op de sociale vaardigheden van 
de kinderen, die hen helpen beter om te gaan met de uitdagingen van hun dagelijks leven.  
We hopen dat u met uw giften ook dit spaardoel van harte ondersteunt. In iedere klas staat 
een spaarpotje, waarin geld gedoneerd kan worden.  
 

NIEUWE COLLEGA’S INSTROOMGROEP 
Mijn naam is Josephine Arnold en ik woon in Nijmegen. Na 
de voorjaarsvakantie sta ik op woensdag en donderdag voor 
de instroomgroep.  De andere dagen werk ik bij een 
kinderopvang, zowel op een buitenschoolse opvang als op 
groepen met peuters. Ik heb ruime ervaring in het 
basisonderwijs. Ik merk dat jonge kinderen mij heel erg 
aanspreken, omdat ze nog zo enthousiast en onbevangen 
zijn.  In mijn vrije tijd tennis ik, ik speel graag (bord)spelletjes met vrienden en ik houd van 
lezen.  
Ik heb ontzettend veel zin om uw kind een fijne start te geven op school. Tot snel! 
 

Mijn naam is Inge van Rotterdam, ik ben 25 jaar oud en woon in 
Ede. Eerder heb ik in Arnhem voor de klas gestaan, maar vanaf 
maart zal ik samen met juf Josephine leerkracht zijn van de 
instroomgroep. Op maandag, dinsdag en vrijdagochtend zullen 
jullie mij voor de klas zien en op woensdag en donderdag is juf 
Josephine aanwezig.  
In mijn vrije tijd ben ik graag sportief bezig. Ik rij al paard sinds 
jongs af aan en ben sinds kort ook gaan mountainbiken. 
Daarnaast speel ik graag piano, ook dit doe ik al erg lang. Ik ben 

een echte dierenvriend en we hebben dan ook drie katten. Het hondje op de foto is helaas 
niet van mij, maar wel erg lief!  
Ik kijk ernaar uit om samen met juf Josephine te starten. Samen gaan we er een gezellig, maar 
vooral leerzaam jaar van maken.  
Hebben jullie vragen, wil je iets weten of gewoon even gedag zeggen? Mijn deur staat altijd 
voor iedereen open. Binnenkort kom ik alvast even langs om kennis te maken met de school, 
wellicht zien jullie mij dan rondlopen. Tot snel! 

 
KERK- EN SCHOOLDIENST 
In de uitnodiging voor de kerk- en schooldienst, stond het 
verkeerde adres. De kerkdienst vindt plaats in de 
Gereformeerde kerk aan de Utrechtseweg 93 te Renkum.  

  

https://www.joinforjoy.net/nl/


NATIONALE VOORLEESDAGEN 
Nieuwe boeken gespaard door groep 8 leerlingen 
Twee weken geleden waren de Nationale Voorleesdagen. 
Deze dagen besteden we extra aandacht aan voorlezen 
in de klas. We kunnen nog extra nagenieten, omdat de 
leerlingen van groep 8 hard hebben gewerkt voor nieuwe 
boeken in de school. Met de kinderpostzegelactie 
hebben zij gespaard voor boekenpakketten voor de 
bibliotheek in onze school. We hebben hierdoor 40 
nieuwe leuke (voor)leesboeken gekregen.  
Leerlingen van groep 8, dat is echt helemaal super!!  
 
Voorleestips 
Voorlezen maakt je leuker! Of je nu voor het slapen gaan een mooi verhaal voorleest of 
overdag samen een prentenboek bekijkt, er worden herinneringen voor het leven gemaakt. 
Daarnaast heeft voorlezen een positief effect op woordenschat, spelling en tekstbegrip. 
Hieronder een aantal tips om het meeste uit dit speciale kwartiertje te halen. 
 
• Een boek kiezen 
• Hetzelfde boek een paar keer voorlezen 
• Voorleesrituelen 
• Voorlezen met stemmetjes 
• Te moeilijk of niet? 
• Voorspel samen het verhaal 
• Moeilijke woorden 
• Laat uw kind vertellen 
• Voorbereiding op het voorlezen 
 
Hetzelfde boek een paar keer voorlezen 
Het is een feit dat kinderen een verhaal eindeloos vaak willen horen en telkens opnieuw weer 
prachtig vinden. Bij de eerste keer voorlezen zijn ze geboeid, bij de tweede keer is er het feest 
der herkenning, bij de volgende keren krijgen ze oog voor detail en ontdekken ze steeds weer 
iets nieuws in de plaatjes. 
Hetzelfde boek een paar keer voorlezen hoeft voor jou niet saai te zijn als je elke keer een 
ander onderwerp verzint om het na het voorlezen over te hebben: het thema, de personages, 
heeft je kind zelf wel eens zoiets meegemaakt?  
 
Voorleesrituelen 
Kinderen raken vertrouwd met allerlei rituelen: zo doen wij dat altijd! Ze voelen zich prettig 
als ze kunnen rekenen op het dagelijkse voorleesritueel. Lees voor op een vertrouwd moment 
of op een knusse plek met een knuffel of kussen erbij, en met zo weinig mogelijk kans op 
afleiding. Voorleestijd is de tijd waarin je samen kunt kijken, luisteren, praten en lachen. 
 
Voorlezen met stemmetjes 
In prentenboeken staan vaak veel korte spreekteksten. Het is niet nodig om je extra in te 
spannen en met verschillende stemmetjes voor te lezen. Als je langzaam voorleest, goed 
articuleert en je kind tijdens het voorlezen regelmatig aankijkt, dan tref je vaak veel beter de 
toon en zal je kind goed begrijpen wie er in het boek iets zegt. 
 
  

https://nationalevoorleesdagen.nl/voorleestips.html#1
https://nationalevoorleesdagen.nl/voorleestips.html#2
https://nationalevoorleesdagen.nl/voorleestips.html#3
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https://nationalevoorleesdagen.nl/voorleestips.html#5
https://nationalevoorleesdagen.nl/voorleestips.html#6
https://nationalevoorleesdagen.nl/voorleestips.html#7
https://nationalevoorleesdagen.nl/voorleestips.html#8
https://nationalevoorleesdagen.nl/voorleestips.html#9


Te moeilijk of niet? 
Het kan prettig zijn om van anderen titels van prentenboeken te horen die geschikt zijn voor 
de leeftijd van je kind. Dan nog kan het zijn dat je aarzelt of het boek niet te moeilijk of te 
gemakkelijk is. 
Misschien helpt het om te weten dat een boek eigenlijk nét een beetje te moeilijk mag zijn. 
Als je het meerdere keren voorleest en je praat samen over het verhaal, heb je de meeste 
kans dat je kind door een boek geboeid wordt. 
 
Voorspel samen het verhaal 
Vraag tijdens het voorlezen aan je kind hoe het verhaal verder zou 
kunnen gaan. Door te vragen wat er allemaal kan gebeuren in het 
verhaal, denken kinderen goed na. Hierdoor leren ze in hun dagelijks 
leven ook beter om naar oplossingen te zoeken voor problemen.  
 
Moeilijke woorden 
Wanneer er moeilijke woorden in het boek staan, worden deze in de 
context van het verhaal vaak wel duidelijk. Zo niet, dan kun je jouw kind 
helpen om het nieuwe woord te leren door er een plaatje bij aan te 
wijzen, een voorbeeld te geven of een vervangend woord te gebruiken. 
Naderhand kun je ook het moeilijke woord er weer bijhalen. Zo 
onthoudt je kind het woord beter, dit helpt bij de ontwikkeling van het taalgebruik.  
 
Laat uw kind vertellen 
Geef uw kind gelegenheid om iets te zeggen als u het verhaal voorleest. Het gaat erom dat uw 
kind praat, dus alle opmerkingen over het verhaal zijn goed. Uw kind heeft een eigen 
interpretatie over het verhaal en kan ook meepraten vanuit eigen ervaringen. Daar kunt u dan 
weer op ingaan. Zo blijft uw kind betrokken bij het verhaal. Laat uw kind het verhaal ook zelf 
eens navertellen. 
Door het verhaal aan een ander te vertellen en erover na te praten, gaat uw kind het verhaal 
beter begrijpen.  
Voorbereiding op het voorlezen 
Lees de titel van het boek voor en praat met je kind over de voorkant. Maak het nieuwsgierig 
naar het verhaal. Als je de kaft samen bekijkt, kun je samen bedenken waar het boek over zou 
kunnen gaan. 
Wij wensen iedereen veel leesplezier!!  
 

SCHOOLROOSTER 

De Prinses Beatrixschool heeft nog een traditioneel schoolrooster, waarbij de kinderen tussen 
de middag een uur vrij zijn. Sommige kinderen maken gebruik van het overblijven, andere 
kinderen gaan naar huis om een boterham te eten.   
Begin dit schooljaar heeft de MR al een stukje geschreven rondom dit onderwerp, daarbij is 
aangegeven dat wij aandacht besteden over dit onderwerp. Na de meivakantie gaan wij 
hierover met het team in gesprek. Maar wij willen ook graag uw mening weten, omtrent de 

wensen voor het schoolrooster voor de Beatrixschool. Er 
zal een enquête worden afgenomen, waarin u uw wensen 
kenbaar kunt maken, echter is het zo dat het komende 
schooljaar het huidige rooster zal blijven bestaan. Mocht 
er in de toekomst een verandering komen, dan zullen we 
deze implementatie zorgvuldig begeleiden en u hierover 
tijdig informeren.  

  



  



 

KALENDER     

 

februari  

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 

 

Zie ook de kalender op de website. 

 

 

 

 

 

 

 

https://prinsesbeatrixrenkum.nl/kalender/2020-02/

