NIEUWSBRIEF
33ste jaargang nr. 16
3 juli 2020
www.prinsesbeatrixrenkum.nl
Reijmerweg 92
6871 HG Renkum
Tel. 0317 - 315130
0317 – 843525

JARIGEN
14-7 Dana, groep 4
21-7 Jayden, groep 1A
09-8 Roos, groep 5
14-7 Romy, groep 4
23-7 Levi, groep 2A
10-8 Joas, groep 4
14-7 Serbar, groep 8
26-7 Tim, groep 3
11-8 Fender, groep 2A
15-7 Britt, groep 8
27-7 Nora, groep 6
13-8 Myrthe, groep 6
16-7 Linde, groep 7
30-7, Katara, groep 6
20-8 Anja, groep 4
16-7 Seven R., groep 8
31-7 Sarah, groep 2B
21-8 Donna, groep 7
17-7 Jesse, groep 5
01-8 Ruben, groep 3
23-8 Anne Mieke, groep 5
18-7 Julie, groep 8
02-8 Anninka, groep 6
23-8 Emily, groep 6
18-7 Nieke, groep 8
05-8 Lars, groep 5
20-7 Sven G, groep 8
05-8 Nieke, groep 5
24-8 Mirre, groep 3
20-7 Fien, groep 5
07-8 Remon, groep 5
26-8 Milan, groep 6
Allemaal gefeliciteerd met jullie verjaardag, maak er een mooi feestje van!

DE LAATSTE NIEUWSBRIEF VAN HET SCHOOLJAAR
Vrijdag 10 juli sluiten wij een heel bijzonder schooljaar af. Het afgelopen schooljaar is er veel
veranderd op school. Een nieuw digitaal netwerk, nieuwe juffen
en Corona hebben er voor gezorgd dat dit schooljaar anders was
dan anders. Vrijdag 10 juli sluiten wij met de groepen 1 t/m 7 af
met het traditionele frietje, georganiseerd door de OC. De
kinderen zijn deze dag om 13.00 uur uit en hoeven geen lunch
mee naar school te nemen. Wel een extra pakje/beker drinken.

AFSCHEID GROEP 8
Donderdag 2 juli hebben wij samen met kinderen en ouders afscheid genomen van onze
groep 8. Dit schooljaar waren er door Corona wat wijzigingen in het programma, maar het
was niet minder gezellig.
De kinderen hebben een musical opgevoerd, dit is gefilmd en gemonteerd door twee vaders.
Als echte sterren zijn de kinderen donderdagavond ontvangen op de rode loper. Samen met
alle leerkrachten hebben wij eerst genoten van een BBQ, gekeken naar de prachtige film en
afscheid genomen met mooie woorden.
Namens het hele team wensen wij alle kinderen en ouders een hele fijne tijd toe op het VO.
In de laatste weken is er heel veel ouderhulp geweest. Dank voor de inzet en betrokkenheid!

De barbecue op het plein en wachten in de hal

Iedereen wacht vol spanning op de première van de ‘Diamantroof’

Alle leerlingen staan naast de rode loper voor de groepsfoto

Het officiële gedeelte met de uitreikingen van de ‘Awards’, gepresenteerd door de juffen Jamie en Trijntje

VERKEERSDIPLOMA GROEP 7
Vandaag moest nog 1 leerling de herkansing
doen en nu is heel groep 7 geslaagd!
Groep 7 van harte gefeliciteerd met jullie
theoretisch verkeersdiploma!

OC-LEDEN GEZOCHT
Vorige week is er een vacature rond gegaan om OC
leden te werven.
De OC zoekt 4 nieuwe leden! Om activiteiten op
school te organiseren is het belangrijk dat de OC
meer leden krijgt. Met de huidige bezetting zal het
lastig worden om alles te organiseren.
Heeft u zin om voor de kinderen leuke activiteiten te
organiseren dan kunt u zich aanmelden bij Myrna Rook via het e-mailadres: orook@xs4all.nl

c vorige nieuwsbrief heeft een oproep gestaan om te klaar-overen voor het huidige
schooljaar. Hier is helaas geen respons op gekomen.
Voor het nieuwe schooljaar zijn wij op zoek naar ouders die willen klaar-overen om 08.30 uur
en om 15.00 uur. (ervan uitgaande dat we het originele schoolroosteren kunnen handteren
i.v.m. corona). Via de onderstaande link kunt u zich opgeven. In de laatste week voor de start
van het schooljaar zal er contact met u worden opgenomen.
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=V_0aP5KoEUjrjQRawaICYchAwbnjJZPsbXvDK9SVtpURDc1VkxNN1RTTENJMDVMRlZITzc0QjNNWS4u

GEVONDEN VOORWERPEN
In de laatste week liggen de gevonden voorwerpen in de hal van
de school, mocht uw kind iets missen, dan kan hij/zij even
langsgaan om te kijken of het tussen de spullen ligt. Op de
laatste schooldag worden deze spullen verzameld en zullen aan
het goede doel gegeven worden.

JUF BABS
Vorige week heeft u de formatie ontvangen. Hierin heeft u kunnen lezen dat wij afscheid
nemen van een aantal leerkrachten. Wij nemen ook afscheid van juf Babs. Juf Babs heeft op
donderdag groep 5 gedraaid. Juf Babs bedankt voor je inzet en betrokkenheid op de Prinses
Beatrixschool!

SCHOOLJAAR 2020-2021
Op maandag 24 augustus zien wij alle kinderen weer
terug op school.
In de week voordat de school weer open gaat ontvangt u
de informatie voor het schooljaar 2020 -2021. Dit zal via
Parro worden gedeeld.

Namens het hele team van de Prinses Beatrixschool
wensen wij de kinderen en ouders een hele fijne vakantie
toe.

FAMILIE TURFBOER
Deze zomer zullen Finn en Dean Turfboer met hun ouders Ben en Marieke verhuizen naar
Curaçao. Vanwege het werk van
hun vader gaan ze daar als gezin
drie jaar wonen en uiteraard ook
daar naar school. Finn (gr 5) en
Dean (gr 1b) gaan met name hun
vriendjes missen, maar ze hebben
veel zin om elke dag te kunnen
zwemmen en daar nieuwe dieren
te ontdekken in de natuur.
Marieke: "Ik ben de afgelopen
jaren overblijfmoeder geweest en
ga de kindjes allemaal erg
missen!"
Leerkrachten en kinderen van de
Beatrixschool, bedankt voor de
fijne tijd en tot ziens!

Wij wensen de familie Turfboer hele fijne jaren toe op Curaçao!

LUNCHCLUB
Door alle Corona maatregelen hebben wij de afgelopen maanden geen ‘Lunchclub’ voor uw
zoon/dochter kunnen verzorgen op de Prinses Beatrixschool.
Zoals het er nu uitziet, starten we na de zomervakantie weer met de ‘Lunchclub’. Wij hebben
er zin in!
Als uw zoon of dochter al is ingeschreven, hoeft u niks te doen. Indien er iets wijzigt in de
opvangdagen of u wilt een inschrijfformulier ontvangen, kunt u mailen naar
lunchclubskd@gmail.com, wij nemen dan zo spoedig mogelijk contact met u op.
Twee van onze vaste vrijwilligers stoppen er helaas, na meer dan 15 jaar, mee. Hierdoor zijn
wij op zoek naar enthousiaste vrijwilligers voor de Lunchclub.
Wil jij helpen met het begeleiden van de kinderen tijdens de lunch, tegen een kleine
vergoeding? Neem dan contact op met Dieuwertje via 06 46 49 89 76 of
lunchclubskd@gmail.com
Een fijne zomervakantie gewenst!
Met vriendelijke groet, Dieuwertje
TSO lunchclub. De Speelboerderij

KALENDER
juli
vrijdag 10 juli

vanaf 13.00 uur: zomervakantie t/m 23 augustus

augustus
maandag 24 augustus

eerste schooldag

woensdag 26 augustus

luizencontrole

september
dinsdag 8 september

informatieavond

zondag 20 september

bloemlegging Oosterbeek groep 7 & 8

woensdag 30 september

start Kinderboekenweek

