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JARIGEN 
18-3 Nick, groep 8 27-3 Veerle, groep 8     
20-3 Louise, groep 8 28-3 Sem, groep 3 
22-3 Sebas, groep 3 
 

NIEUW MR-LID 
Voor de vakantie waren de verkiezingen voor het nieuwe MR-Lid. Er waren ditmaal maar liefst 
vier aanmeldingen voor de MR. Er is meer gestemd dan ooit tevoren en hiervoor willen wij 

alle ouders hartelijk bedanken.  
Hierbij willen wij graag melden dat het nieuwe MR-lid 
Anneleen Derikx-Schipper is geworden. Wij heten 
Anneleen hartelijk welkom in de MR en wij willen de 
andere deelnemers, Myrna Rook-Ruiter, Annet Fintelman 
en Willem Landa, bedanken voor hun kandidaatstelling.  
 

 
LODEN LEIDINGEN  
Zoals u wellicht vernomen heeft, blijkt uit onderzoek dat lood in drinkwater ongezond is voor 
jonge kinderen.   
   
Naar aanleiding hiervan heeft de gemeente Renkum de leidingen vanaf de watermeter (dus 
inpandig) van alle schoolgebouwen en andere gemeentelijke panden van voor 1960 
gecontroleerd. Hieruit is gebleken dat er geen loden leidingen inpandig aanwezig zijn op de 
Prinses Beatrixschool.   

  

WIST U DAT…….. 
• Na de voorjaarsvakantie de 1 C klas gestart is 

• De teams voor het voorjaarsfestival gemaakt zijn  

• U 31 maart vast in uw agenda kunt noteren voor 
een leuke voorstelling, gemaakt door de hele 
school 

• Alle kinderen van groep 8 hun advies hebben 

gekregen (toppers      ) 

• Groep 1-2-3 deze week naar de bieb zijn geweest 

• Groep 7 alles weet over het scheiden van afval 
  

http://www.prinsesbeatrixrenkum.nl/


TELEFOONBOOM & EVALUATIE COMMUNICATIE 
Voor de voorjaarsvakantie hebben alle kinderen een brief 
meegekregen, waarop u uw telefoonnummer kon zetten voor 
de telefoonboom. Zodat wij u indien nodig u snel kunnen 
bereiken. Wij hebben nog niet van alle kinderen deze brieven 
terug. Mocht u dit nog niet gedaan hebben, zou u dit z.s.m. 
op school willen afgeven, zodat wij alle informatie goed 
kunnen verwerken.  
 
Wij hebben u ook gevraagd naar uw mening omtrent de communicatie. Hieronder treft u een 
beknopte terugkoppeling.  
 

Parro Nieuwsbrief Overige opmerkingen 

Eenzijdige info via Parro, 
soms behoefte om te 
reageren 

Liever elke week i.p.v. twee 
wekelijks 

Alle informatie overzichtelijk 
op één plek 

App loopt soms vast Info soms te laat Zoveel mogelijk digitaal 
versturen 

Handige App Als waardevolle toevoeging 
gezien 

Informatiekanaal voor de 
kinderen 

Leuke Laagdrempelige 
manier om geïnformeerd te 
worden 

 Info wordt goed gedeeld, ook 
als zaken nog niet helemaal 
duidelijk zijn 

Parro zou meer gebruikt 
mogen worden 

  

Meer foto’s delen   

 
Parro wordt door de meerderheid als waardevolle toevoeging gezien. Vooral omdat het een 
inkijkje geeft waar de kinderen in de klas mee bezig zijn. Dit zouden wij zelfs nog meer met u 
mogen delen. Daarnaast wordt er door iedereen aangegeven de nieuwsbrief als toegevoegde 
waarde te zien. Sommige geven hierbij aan dat een wekelijkse nieuwsbrief voor meer 
betrokkenheid zou zorgen. 
Daarnaast geven een aantal ouders aan dat ze graag meer duidelijkheid zouden willen over 
waar welke info terug te vinden is. 
Wij nemen deze waardevolle feedback mee en koppelen  
de uitkomsten hiervan aan u terug.  
 
 
 

TRIVIUMDAG 
Woensdag 11 maart hadden wij voor alle Trivium medewerkers een studiedag. Voor de 
kinderen betekende dit een vrije dag.  

De dag startte met een voorstelling van Ivo Mijland ‘Gekke kinderen zijn 
anders gewoon’. Vervolgens zijn er ronde-tafel-gesprekken gevoerd 
over stellingen, die aansloten bij de voorstelling. Na een heerlijke lunch 
hebben alle collega’s een workshop gevolgd. Van een lachworkshop tot 
een workshop creatief schrijven. Er waren wel meer dan 10 
verschillende workshops waar collega’s aan konden deelnemen. Moe, 
voldaan en met energie is iedereen weer huiswaarts gegaan. Een mooie 
inspirerende onderwijsdag.  

 



Schoolvoorstelling 
Dinsdag 31 maart gaan we met de hele 
school een Wereld(s)feest vieren. Samen 
met de mensen van de 
KLANKENKARAVAAN gaan we op muzikale 
wijze de wereld rond. Deze dag staat dus 
helemaal in het teken van muziek. Tijdens 
workshops werken we toe naar een 
feestelijke voorstelling. Deze voorstelling 
wordt in Doelum gegeven van 16.00u tot 
17.00u. Wat zou een voorstelling zijn 
zonder publiek, u bent hiervoor natuurlijk 
van harte uitgenodigd. Deze muzikale dag 
komt in de plaats van de tentoonstelling die 
ieder jaar het groot project afsluit. We 
hebben nieuwe mensen, dus het Groot Project steken we nu in een nieuw jasje. 

Aangezien de regelgeving omtrent het coronavirus per week kan veranderen, weten we niet 
of deze voorstelling kan doorgaan. Wij houden u hiervan op de hoogte.  

 

 

  



 

 

 

 
  



 

KALENDER     

 

maart 

donderdag 19  Kangoeroe rekenwedstrijd groepen 4 t/m 8 

dinsdag 31  Schoolproject Klankenkaravaan -  
met afsluiting van 16.00 - 17.00 uur in Doelum 

 

april 

donderdag 2  Theoretisch verkeersexamen groep 7 

donderdag 9  Paaslunch 

vrijdag 10  Krokus- en tulptoernooi / Goede Vrijdag 

maandag 13  2e Paasdag - vrije dag 

dinsdag 14 -  
donderdag 16  Eindtoets groep 8 

vrijdag 17   Koningsspelen 

zaterdag 25 -  
zondag 10 mei Meivakantie   
 

Zie ook de kalender op de website. 

 

 

 

 

 

 

 

https://prinsesbeatrixrenkum.nl/kalender/2020-04/

