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Nieuwsbrief 6 
November 2019 

Ouderraad 
Beatrix is trots op haar Ouderraad. Deze dames zorgen voor de 

slagroom op de onderwijstaart. Doordat de OR de leuke zaken voor de 

kinderen organiseert kunnen de leerkrachten zich concentreren op het 

onderwijs. Af en toe heeft de OR versterking nodig. De dames doen dan 

graag een beroep op ouders die incidenteel een handje willen helpen. 

Met deze extra steun kunnen alle leuke activiteiten voor de kinderen 

doorgaan. Als bijlage vindt u een fraaie intekenflyer. Beatrix rekent op u! 

Benjamin 
Op donderdag 24 oktober is Benjamin geboren. Zoon van Esther 

Scheenaard en haar partner Anouk. Het is een goedlachs en lief kereltje. 

Moeder en zoon maken het inmiddels goed. 

Esther is sinds de eerste week van het schooljaar met verlof. Meester 

Jelle heeft sindsdien haar taken naar volle tevredenheid overgenomen. 

Naar verwachting hopen we Esther eind januari weer terug te zien. 

Samen 

bereik je 

meer 

Onderwijsstaking 1 
Op 6 november waren de meeste scholen in Nederland gesloten. Ook 

in Pijnacker staakten de leerkrachten. Maar deze dag stond beslist niet 

in het teken van uitslapen of een wandeling met de hond.  

De leerkrachten van Beatrix waren te vinden bij de 

onderwijsmanifestatie in Den Haag. Op de foto ziet u juf Wilma druk in 

gesprek met Jesse Klaver. Zo wordt de stem van de leerkrachten van 

Beatrix ook in Den Haag gehoord. En dat was precies de bedoeling. 



 

 
Onderwijsstaking 2 
Maar niet alle leerkrachten waren in Den Haag. Een aantal van hen 

waren in Pijnacker te gast bij ‘Bloei’. Deze Zorgkwekerij kon de hulp 

van de Beatrix leerkrachten prima gebruiken. Marjolein had voor hen 

een strak programma gemaakt. 

‘Komen jullie ons volgende keer weer helpen?’, kregen ze aan het eind 

van de morgen van de hulpkwekers te horen. 

Jelle 
Mijn naam is Jelle van Leeuwen. Voor de vakantie ben ik afgestudeerd 

aan de ALO in Den Haag. Op dit moment werk ik op drie scholen van 

Octant. Vanaf de zomervakantie geef ik de kinderen van Beatrix met veel 

plezier les. Ik doe zelf aan volleybal, crossfietsen en van tijd tot tijd een 

potje golf. Mijn doel in de lessen is dat alle kinderen plezier hebben met 

sporten. Teamspirit en inzet zijn voor mij belangrijker dan de wil om te 

willen winnen. 

Allergietrommeltje 
Er wordt regelmatig getrakteerd in de klas. Heel gezellig, maar ook vaak 

lastig voor kinderen die last hebben van een voedselallergie. Heeft uw kind 

een dergelijke allergie, dan zou het helpen als u bij de leerkracht een 

trommeltje afgeeft waarin geschikte lekkernijen voor uw zoon of dochter 

zitten. Dan komt hij/zij op feestelijke momenten niets te kort! 

13 november - Lightwise 

18 november - Informatieavond VO (groep 7 en 8) 

   

5 december - Sinterklaas 

6 december - Nieuwsbrief 7 

   

   

   

 

 

Nieuwsbrief 7 van dit schooljaar verschijnt op 6 december 2019. 

 

Redactieadres: b.zwartjens@octant.nl 

Fietsen op het plein 
Het schoolplein is bedoeld om op te spelen.  

Kinderen moeten er naar hartenlust kunnen rennen, spelen en 

ravotten. Op het plein mag niet gefietst worden. Soms moeten we 

elkaar daar weer eens aan herinneren.  

Want deze afspraak geldt natuurlijk niet alleen voor kinderen, maar 

ook voor ouders en leerkrachten.   

In 5 december taal: Fietsen is op ‘t plein taboe,  anders wacht u vast 

de roe! 

Beatrix agenda 


