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Kinderboekenweek 
Op woensdag 3 oktober gaat de Kinderboekenweek van start. ‘Vriendschap’ is het 
prachtige thema, waarvoor dit jaar gekozen is. Het motto ‘Kom erbij’ biedt prima 
aanknopingspunten aan ons onderwijs en met name Grip op de Groep.  
Grip op de groep is het programma waarmee de kinderen in de eerste 6 
schoolweken spelenderwijs hun eigen omgangsregels bepalen.  
Binnenkort wordt u verder geïnformeerd over de Boekenweek. Eén ding verklappen 
we vast. Ook dit jaar wordt er op de openingsdag, woensdag 3 oktober, van 11.30-
12.00 uur weer een boekenmarkt gehouden waarbij u van harte welkom bent.   
 

Thema ouderavond 
Op Octantschool Schatkaart wordt op donderdagavond 4 oktober een ouderavond 
over (cyber) pesten in het onderwijs georganiseerd. Deze avond is met name 
bedoeld voor ouders van kinderen uit groep 7 en 8. De inhoud sluit aan bij de gastles 
die de kinderen over dit onderwerp gekregen hebben. Aanmelden met opgave van 
het aantal personen: info.schatkaart@octant.nl  19.00 uur inloop; 21.30 uur einde.   
De posters van deze avond ziet u vanaf vandaag op diverse plaatsen op school. 
 

Oudergespreksavond 
De eerste Tienminutenavonden van dit schooljaar vinden op woensdag 10 en 
dinsdag 16  oktober plaats. Deze avonden hebben een ontmoetingskarakter.  
U bent op deze avonden van harte welkom om de leerkracht te vertellen over uw 
kind. U kent hem of haar tenslotte het best. U heeft uw kind zien opgroeien, u weet 
wat wel en niet werkt. U heeft jarenlange ervaring met het opvoeden van uw kind tot 
wat het nu geworden is. Graag maken we als school op een nuttige manier gebruik 
van de kennis die u als ouder heeft van uw zoon of dochter. Zodat de leerkracht in de 
samenwerking met uw kind gebruik van deze kennis kan maken.  
Natuurlijk informeert de leerkracht u in het gesprek ook over de situatie in de klas. Op 
10 en 16 oktober zijn alle ouders welkom. U ontvangt nog een uitnodiging. 
 

School kerkdienst 
U heeft er in Nieuwsbrief 1 al over kunnen lezen. ‘Op reis’ is het thema van de 
schoolkerkdienst van zondag 30 september. Kinderen en leerkrachten zijn al druk 
bezig met de voorbereiding van deze speciale dienst. Vinkt u 30 september vast aan 
in uw agenda. Alle kinderen met hun ouders zijn om 10 uur welkom in de Dorpskerk.  
 

AVG 
AVG staat voor Algemene verordening gegevensbescherming.  
Sinds deze verordening van kracht is heeft de Beatrix meer verantwoordelijkheden 
om de persoonsgegevens van onze leerlingen goed te beschermen. 
Aangehecht aan deze Nieuwsbrief ontvangt u het Octant ‘Informatie- en 
toestemmingsformulier’ voor leerlingen. Fijn als u dat maandag ingevuld inlevert. 
Het is onze uitdaging komend schooljaar zo goed als mogelijk met uw voorkeuren 
om te gaan. 
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Jeugd sport- en cultuurfonds 
Uw zoon of dochter wil aan sport, muziek, theater of dans gaan doen maar u heeft 
daarvoor niet de financiële middelen. Het Jeugdsportfonds en Jeugdcultuurfonds 
maakt deelname in de gemeente Pijnacker mogelijk.  
Het fonds betaalt de contributie en eventuele kleding en attributen die nodig zijn.  
U kunt op hun site zien of u in aanmerking komt: 
https://www.jeugdsportfonds.nl/fonds/zuid-holland/  of 
https://www.jeugdcultuurfonds.nl/fonds/zuid-holland/   
(via de Nieuwsbrief op onze website kunt u doorklikken) 
Voor verdere informatie en inschrijving kunt u zich bij Erwin de Jonge melden.  
 
Efteling 
Donderdag 27 september vertrekt groep 3 t/m 8 op schoolreis naar de Efteling. Wilt u 
de kinderen uitzwaaien? Het vertrek staat om 9 uur gepland op de Kerkweg voor 
Intertoys.  
 
Welke schoolingang kies ik? 
De lokaalindeling is dit jaar heel anders dan in 2017-18. Vooral voor de ouders van 

nieuwe kinderen kan het vinden van de goede ingangsdeur best 
lastig zijn.  
We zetten de afspraken voor u op een rijtje: 

 De hoofdingang aan de zijde van de Julianalaan is 
bestemd voor de leerlingen uit groep 5, 6, 7 en 8.  

 De zij-ingang van het hoofdgebouw is bestemd voor groep 
1/2 met hun ouders.  

 De ingang van het noodlokaal wordt gebruikt door de 
leerlingen van groep 3, en 4.  
Deze afspraken zorgen voor een juiste verdeling van het aantal 
leerlingen over de diverse ingangen. 

Squla  
Squla is een bedrijf dat leuke en goede spelletjes aanbiedt aan leerlingen van groep 
4 t/m de brugklas. De spelletjes zijn ontwikkeld in samenwerking met CITO. De 
spelletjes sluiten dus naadloos aan bij de vragen die de leerlingen bij die toetsen 
krijgen. U kunt een folder ophalen bij meester Kees of juf Dini. 
Er is ook een minpuntje. Squla is niet gratis. Ouders moeten een abonnement 
afsluiten. Misschien blijven juist daardoor kinderen, die de extra oefening het hardst 
nodig hebben, wellicht verstoken van deze leuke maar vooral ook nuttige spelletjes. 
Ouders, die hun kinderen gratis willen laten oefenen, raad ik aan contact met de 
leerkracht op te nemen. Zij kennen legio aantrekkelijke websites met een keur aan 
nuttige oefeningen voor de kinderen. 
 
Overblijf 
De Beatrix is er de school niet naar om snoep te verbieden. Wel willen we u vragen 
geen snoep in de lunchbox van overblijvende kinderen te stoppen. Dit geeft veel 
gedoe tussen de kinderen onderling en bemoeilijkt de taak van de overblijfouders. 
 
Digitaal 
De eerste echte Nieuwsbrief verschijnt op dinsdag 16 oktober. Deze brief wordt per 
mail aan u verstuurd. U kunt de laatste Nieuwsbrief ook steeds op onze site inzien.  
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