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Even bijpraten 
Het worden drukke weken op Beatrix. Deze week staat nadrukkelijk in het teken van 
het afscheid van Aafke Sizoo. U bent van harte uitgenodigd bij haar 
afscheidsreceptie op donderdag 4 april op Beatrix. Aanvang 14.45 uur. 
De week erna vinden de Koningsspelen plaats. De kinderen zijn door middel van 
vlogs in de sfeer van het thema gebracht. Als de voortekenen ons niet bedriegen 
worden het dit jaar fantastische spelen! 
De week daarna staat in het teken van de Paasviering. Op dinsdag 16 april zijn alle 
Beatrix kinderen met hun familie welkom in de sfeervolle oude Dorpskerk.  
Aanvang 14.00 uur. Noteer deze tijd vast in uw agenda. 
 
Kwaliteitsondersteuner 
Aafke Sizoo, onze kwaliteitsondersteuner, wordt met ingang van 8 april opgevolgd 
door Ellis Post. Als kwaliteitsondersteuner is Ellis werkzaam op het gebied van 
onderwijs, ondersteuning en kwaliteit.  
De arrangementen komen per diezelfde datum in handen van Marca Dijkshoorn, voor 
velen van u een bekend gezicht. Doordat Ellis Post stopt als leerkracht gaat Linda 
Bon groep 8 vanaf 8 april fulltime draaien.  
 
Paasviering 
We vieren het Paasfeest met kinderen en familie op dinsdag 16 april in de Dorpskerk. 
De dienst begint om 14.00 uur en is om ongeveer 15.15 uur weer afgelopen. Naast 
de ouders zijn ook andere familieleden van harte welkom.  
De kinderen gaan met de leerkracht naar de kerk en mogen na afloop met u mee 
naar huis. De NSO is op de hoogte van de gewijzigde omstandigheden. 
In de dienst hebben alle groepen een rol. Daarom zitten de kinderen in de kerk 
vooraan en kunnen familieleden hierachter plaatsnemen.  
 



Paasfeest  
Donderdag 18 april hebben de kinderen een eenvoudige paasmaaltijd in de eigen 
groep. Fijn als de kinderen van groep 3-8 die dag een bordje, bestek en beker in hun 
tas mee naar school nemen. Graag een pleistertje met de naam erop. De ene groep 
kiest voor ontbijt, een andere voor de lunch. Dit soort specifieke groepszaken worden 
door de leerkracht via Klasbord met u gecommuniceerd. 
 
Meubilair 
In de meivakantie wordt het meubilair van de groepen 1 t/m 4 bezorgd. Als de 
jongens en meisjes op 6 mei op school komen staan de nieuwe setjes voor hen 
gereed. De kinderen van groep 8 zorgen dat het oude meubilair op donderdag 18 
april afgevoerd wordt. 
 
Zonbescherming  

Binnenkort staan er naast de Koningsspelen weer 
diverse sporttoernooien op het programma. Het is 
belangrijk om de kinderen zich op die dagen goed 
tegen de zon te laten beschermen. Doordat kinderen in 
de groei zijn gaat de celdeling van hun huid extra snel. 
Door de zon beschadigde huidcellen krijgen daardoor 
niet de kans te herstellen.  

Natuurlijk wilt u de kans op verbranding door de zon zoveel mogelijk voorkomen. 
Daarom geven we u het advies uw kind op dagen met buiten activiteiten ’s morgens 
voor het weggaan in te smeren met een zonnebrandcrème van minimaal factor 30.  
Let wel: Ook in de schaduw kunnen UV stralen tot de kinderhuid doordringen. Ook 
dan is regelmatig insmeren een goede raad. 
Bron: www.gezondheidsplein.nl  

 
Cleanteam 

GEZOCHT:MOEDERS OF VADERS MET LEF ! 
Helpt u mee om de kindertoiletten fris te houden? 

 

  
 

Hoe vaak?               1 keer per 6 weken 
Wat te doen?     De kindertoiletten opfrissen  
Hoelang duurt het?     20 minuten per keer 
Helpt u mee met nog schonere toiletten voor onze kinderen? Ze zijn blij met u! 
 
Voor meer informatie en/of aanmeldingen mailt u naar:  vandermaarel@telfort.nl  

http://www.gezondheidsplein.nl/
mailto:vandermaarel@telfort.nl


Groep 8 krijgt het druk 
Voor groep 8 breekt een spannende periode 
aan. Afgelopen week keerden ze terug van een 
fantastische werkweek in Otterlo met sport, spel 
en heel veel plezier.  
Op 4 april mag een aantal van hen als kelner 
assisteren bij de receptie van Aafke Sizoo. De 
maandag daarna helpen ze met het klaarzetten 
van het podium voor de paasviering. Om na de 
paasviering weer hun steentje bij te dragen aan 
het afbreken en opruimen. In diezelfde week 
wordt Ellis Post, één van hun leerkrachten, 

kwaliteitsondersteuner op Beatrix. Met het afscheid van Ellis wordt hun andere 
leerkracht, Linda Bon, fulltimer in 8. 
Inmiddels is dan ook de eindtoets begonnen. Drie dagen lang laten de kinderen in de 
ochtenduren zien wat ze op toets gebied waard zijn. Net voordat het meivakantie is 
sjouwen ze nog mee als het meubilair van groep 1-4 afgevoerd wordt.  
Dan is het eindelijk vakantie en kunnen de kinderen 2 weken heerlijk uitrusten.  
Op maandag 6 mei start de volgende krachttoer, het oefenen voor de 
afscheidsmusical. Het sportieve gebeuren in die periode, schoolvoetbal-, hockey- en 
korfbaltoernooi, wordt in dit overzicht voor het gemak buiten beschouwing gelaten.  
Je zal maar in groep 8 zitten…      
 
Hoofdluis 
De kinderen zijn er helemaal aan gewend, de vaste 
hoofdluiscontroles na de vakantie. Ondanks het 
gegeven dat een extra controle soms noodzakelijk 
is, kunnen we stellen dat het hoofdluisprobleem op 
Beatrix adequaat aangepakt wordt.  
Met dank aan coördinator Hanneke van West en 
haar team. En met dank aan alle Beatrix ouders, die 
na besmetting hun kind eerst grondig behandelen 
en het daarna pas weer naar school sturen. 
 
School T-shirts 
Er zijn weer nieuwe Beatrix T-shirts besteld. Kinderen die voor het eerst op school 
zijn of uit hun oude shirtje zijn gegroeid kunnen voor 7 euro een nieuw exemplaar 
bestellen. De levertijd is echter 3 maanden. Daarom draagt de instroomgroep bij de 
Koningsspelen nog een Beatrix hesje. Zijn ze toch prima herkenbaar. 
 
Voetbaltoernooi 
De maand april is traditioneel de periode van de Champions League 
in het Pijnackerse schoolvoetbal. Op de velden van DSVP en Oliveo 
treden de matadoren van de Pijnackerse basisscholen tegen elkaar in 
het strijdperk. Elk jaar weer een genoegen om naar te kijken. Elk jaar 
ook weer een podium van sportief spelplezier. Als u van sport houdt, 
komt u onze helden dan op 3, 10 of 17 april op de 
woensdagmiddagen aanmoedigen. 
 
 



Hockey 
Ook het schoolhockeytoernooi staat weer voor de deur. Kinderen van groep 5 t/m 8 
hebben zich hiervoor ingeschreven. HCP organiseert het toernooi op twee 
verschillende data: 

 Woensdag 22 mei - groep 5/6  

 Woensdag 29 mei - groep 7/8  
Op beide dagen is de inloop vanaf 12.45 en wordt de laatste bal om 16.30 uur 
geslagen. Deelnemers kunnen op 17 en 24 mei bij HCP een training volgen. 
 
Korfbal  

Binnenkort kunnen de kinderen zich weer gaan inschrijven voor het 
toernooi bij Avanti. Dit jaarlijkse korfbalfeest vindt plaats op zaterdag 
22 juni. De jongere kinderen spelen in de ochtend, de hogere groepen 
’s middags. De kinderen uit groep 3 spelen ‘Schots Korfbal’, een leuke 
variant voor de allerjongste deelnemers. Binnenkort krijgen 
belangstellende kinderen uit groep 3 t/m 8 een inschrijfformulier met 
informatie mee. 

 
Overblijf 
Met ingang van 6 mei, de maandag na de meivakantie, worden overblijffacturen 
voortaan per mail naar de betreffende ouders gestuurd.  
 
Paasfeest Ontmoetingskerk (ingezonden mededeling) 

Paasfeest ff anders  
Op 20 april  kunnen kinderen, tieners en volwassenen tussen 14 en 17 uur in de 
Ontmoetingskerk allemaal leuke activiteiten rond het thema Pasen beleven en mooie 
dingen voor zichzelf en anderen maken. We gaan ´opstandingstuintjes’ in elkaar 
knutselen, kruizen zagen, harten versieren, kaarten en schaapjes maken, broodhaantjes 
bakken, vlinders vouwen, bloemen in elkaar zetten en veel meer!  
Er komt ook een vertelling over Pasen, een speurtocht door de wijk en een gezamenlijke 
paashapjes proeverij.  
Deelname is gratis en opgeven hoeft niet. Meer weten?  
Neem contact op met Jitka: jitkabulthuis@gmail.com, 06-39352557.  

 

         
 

Kamp groep 8 – groot feest in Otterlo en omgeving 


