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Formatie
Nieuwsbrief 10 staat voor een belangrijk deel in het teken van komend
schooljaar.
De leerlingen uit de groepen 1-5 weten inmiddels in welke groep ze
komen en wie hun leerkracht wordt. In de hogere groepen heeft Beatrix
nog een vacature van 2 dagen groep 8.
De verdeling van de leerkrachten naar de huidige stand van zaken:
Groep 1/2a
Groep 1/2b
Groep 1c
Groep 2/3
Groep 3
Groep 4
Groep 4/5
Groep 5
Groep 6
Groep 7
Groep 8

Nicoline Schrijvershof en Lizzy Starink
Els Qualm en Leoni Besseling
Linda Roeten en Ellen Brienen
Yvonne Kleinrouweler en Esther Boers
Annelieke Sliedrecht en Wilma Hagenaar
Nydia van der Graaf
Michèle Meijer
Ellen Brienen en Elsbeth Schmeisser
Milou Timmermans
Alex van Etten
Linda Bon

Juffen- en meesterdag
Op woensdag 10 juli organiseert het team van Beatrix voor alle
groepen de juffen- en meesterdag.
Deze dag wordt georganiseerd op en in de omgeving van School.
We willen met de organisatie van deze dag twee doelen nastreven:

allereerst een dag organiseren waaraan onze kinderen heel veel
plezier beleven

geen support van ouders op verschillende data, maar
concentreren op 1 dag
Dit laatste punt klonk duidelijk door in de meest recente ouderenquête.
Binnenkort ontvangt u meer info vanuit de werkgroep.

Samen
bereik je
meer

Sponsoring
Natuurlijk weet u dat Albert Heijn Beatrix en haar kinderen een warm
hart toedraagt. Wekelijks genieten onze leerlingen van een gratis appel,
banaan of een ander soort fruit. Als tegenprestatie serveren een aantal
groep 8 leerlingen 22 juli hapjes en drankjes bij de
verbouwingsfestiviteiten van AH. Ook overbuurman Bristol heeft
aangegeven Beatrix te willen ondersteunen. Momenteel zijn we nog in
bespreking op welke manier dat onze leerlingen ten goede kan komen.
Binnenkort meer hierover. Mocht u de naam van Albert Heijn of Bristol
op school tegenkomen, dan weet u er in ieder geval van.

Activiteitenkalender
Zoals u gewend bent ontvangt u de activiteitenkalender als jaaroverzicht
weer in de laatste schoolweek. Zo kunt u de schoolactiviteiten weer
vooraf inplannen in uw agenda. Ook kunt u vast rekening houden met
de data waarop de kinderen geen school hebben.
U vindt de kalender vanaf 9 juli per maand uitgesplitst op onze site.

Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR)
Stakingen in het onderwijs, personeelstekorten, wel of niet een
Kindcentrum; er is een hoop gaande in het onderwijs. De
Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad praat mee over deze
onderwerpen. Denkt u graag mee? De GMR bestaat uit acht leden (4 ouders
en 4 personeelsleden) en heeft ruimte voor de specialismen: Voorzitter/vicevoorzitter – Communicatie/PR - Financiën – P & O. Elk lid
heeft een specifiek aandachtsgebied. Een beschrijving kunt u op Beatrix
opvragen. De GMR vergadert acht keer per jaar. Vindt u het een uitdaging
mee te denken over de toekomst van Octant en om mee te denken over de
ontwikkelingen in het onderwijs? Mailt u dan naar gmr@octant.nl

Oostland Kidsrun
Op zondag 8 september is Pijnacker het kloppend hart van hardlopend
Nederland. Die dag wordt de zesde editie van de Halve Marathon
Oostland gelopen. Een sportief spektakelstuk voor jong en oud.
Voorafgaand aan de wedstrijd voor de cracks wordt door de kinderen de
KIDSRUN gelopen. Aan deze wedstrijd kunnen alle leerlingen van Beatrix
deelnemen. Speciaal voor de jongste deelnemertjes is er de papa/mama
loop. U begrijpt vast wat daar de bedoeling van is. U ontvangt in de
laatste schoolweek een brief waarin staat hoe u zich aan kunt melden.

Beatrix Agenda

20 juni
24 juni
01 juli
10 juli
10 juli
16 juli
16 juli
19 juli

-

Schoolreis groep 1/2
Studiedag alle kinderen vrij
Alle kinderen rapport mee
Juffen- en meesterfeest
Ouder bedankmiddag
Musical opa’s en oma’s om 10.00 uur
Afscheidsavond groep 8 om 19.00 uur
Laatste schooldag
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