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JARIGEN 
27-2 Max, groep 7 5-3 Jan, groep 3    10-3 Yinthe, groep 3 
 7-3 Elze, groep 5 
 7-3 Nikki, groep 1B 
 8-3 Sophie, groep 1B 
 

NIEUWE LEERKRACHT GROEP 8 
Voor groep 8 hebben wij een nieuwe leerkracht gevonden. Juf Trijntje zal vanaf 1 april in de 
school te vinden zijn op de vrijdag. Na de meivakantie zal zij 5 dagen per week aan groep 8 
lesgeven. Hieronder stelt zij zich aan u voor.  
 
Mijn naam is Trijntje IJkhout en ik ben 22 jaar. Vanaf de 

carnavalsvakantie zal ik met enige regelmaat te vinden zijn 

op de Prinses Beatrixschool. Dit zal starten met de 

vrijdagen. Vanaf de voorjaarsvakantie mag ik met veel 

plezier vijf dagen in de week lesgeven aan groep acht. 

Afgelopen november heb ik mijn Pabo-diploma behaald. 

Momenteel werk ik in het vmbo op het Hendrik Pierson 

College in Zetten. Ik kijk er naar uit om te starten op de 

Prinses Beatrixschool en deze uitdaging aan te gaan.  

Nog even iets over mij. Ik woon samen met mijn ouders en 

broertje in Randwijk. Doordeweeks ben ik veel in het water 

te vinden. Op dinsdag hebben we onze vaste duikavonden, 

waarbij ik de junioren duikles geef. Daarnaast volg ik lessen 

aquasportief. Er is nog veel meer te vertellen, maar het liefst maak ik even een praatje.  

 

Tot snel,  

Trijntje IJkhout 

FIJNE VAKANTIE 
Namens het hele Beatrixteam wensen wij u een hele fijne voorjaarsvakantie toe.  
Op 2 maart hopen wij iedereen weer uitgerust en met veel plezier op school terug te zien.  
 

 

 

 

 

http://www.prinsesbeatrixrenkum.nl/


 

 

 

Gemak van massage aan huis, 

de masseur neemt alles mee.  

Het enige wat u hoeft te doen is ontspannen.  

 

SCHOUDER-& NEKMASSAGE  

(door de kleding heen, op massagestoel) 

 

SPECIALE AANBIEDING  VOOR OUDERS BEATRIXSCHOOL 

 

1 losse boeking €35,00  

of 

Pakket 3 x stoelmassage aan huis €85,00 
Deze aanbieding is geldig 1 x per persoon, adres binnen straal van 10 km rondom Renkum. 

Mobiel masseur: Sheira Remkes           Bel: 06-52344711 

 

Volg mij op facebook  

  



 

 

 

 

 

Schooltennis: 

 

In week 10 en 11 zal ik, Andy Blom, tijdens de reguliere gymles, een schooltennisles 

aanbieden aan de kinderen van groep 3, 4 en 5 van de Renkumse basisscholen. Als het weer 

het toelaat zal de schooltennisles plaats vinden op het tennispark naast Doelum. Anders in de 

reguliere gymzaal in Doelum. 

Sinds 2010 ben ik werkzaam bij de Renkumse Tennis-en Padelvereniging 
Bakkershaag. Als tennistrainer en vakdocent L.O. kan ik ontzettend genieten als 
een beginnende interesse in de tennissport eindigt in een levenlange 
gepassioneerde sportbeoefening. Op ons nieuwe park Bakkershaag met 5 
tennis-en 2 padelbanen hoop ik daarom heel veel nieuwe enthousiaste kids en 
hun ouders te mogen verwelkomen.                     

Let op!  Zit jij niet in groep 3, 4 en 5 maar zou je wel kennis willen maken met de sport? Niet 

getreurd! Op zondag 15 maart, is er een Open Dag waar iedereen welkom is.  Voor de 

junioren en senioren worden er gratis clinics georganiseerd en voor de kinderen is er 

gelegenheid om een tennisdiploma te verdienen, door meerdere leuke spellen te doen met 

bijvoorbeeld je ouders of andere vriendjes/ vriendinnetjes. 

Graag tot snel bij de schooltennisles en/of de Open Dag! 

Sportieve groet, Andy  

 

Locatie: RTV Bakkershaag, Hogenkampseweg 45 te Renkum. Gevestigd in Doelum. 

www.rtvbakkershaag.nl 

  

http://www.rtvbakkershaag.nl/


 

 

 
  



 

KALENDER     

 

maart 

woensdag 4  Hoofdluiscontrole  

woensdag 11  Triviumdag voor leerkrachten , leerlingen zijn vrij 

donderdag 19  Kangoeroe rekenwedstrijd groepen 4 t/m 8 

 

Zie ook de kalender op de website. 

 

 

 

 

 

 

 

https://prinsesbeatrixrenkum.nl/kalender/2020-03/

