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Christelijke kinderboekenweek
Van 8 t/m 12 oktober besteden we op school aandacht aan de christelijke

Ik ken zeven vrienden.

kinderboekenweek. Het thema is dit jaar “Door dik en dun”. Een thema

Wil je ze eens zien?

waarbij kinderboeken, gedichten en liedjes over vriendschap door dik en

Kijk dan maar naar boven …

dun centraal staan. Met dit thema denken we eraan hoe je vriend of

Dan zie je ze misschien.

vriendin voor elkaar kunt zijn, onvoorwaardelijk, in goede en minder

Vrouwke Klapwijk

goede tijden. Je blijft trouw aan elkaar en houdt vol. Dat maakt een echte
vriendschap bijzonder. Maar hoe maak je vrienden en hoe ben je een
vriend? Dat is soms niet makkelijk. En hoe is het als je geen vrienden mag
zijn, maar buitengesloten wordt?
In de Bijbel vinden we ook verhalen over bijzondere vriendschappen. Heel
bekend is de vriendschap tussen David en Jonathan, die als broers voor
elkaar waren en het voor elkaar opnamen. Daniël was in ballingschap aan
het hof met zijn drie vrienden, waar ze het samen opnamen tegen het
heersende gezag. Jezus noemt zijn twaalf leerlingen zijn vrienden en heeft
ons ook voorgedaan hoe we er echt voor elkaar kunnen zijn.
Dat heeft Vrouwke Klapwijk ook mooi verwoord in het gedicht dat ze voor
deze kinderboekenweek heeft geschreven:

Regel van de maand
De regel van de maand sluit hier
heel mooi bij aan.
In oktober/november is de regel:
Wij hebben respect voor onszelf

Zeven vrienden

en voor andere mensen.

Ik ken zeven vrienden,

De vierde houdt van spelen,

ze horen bij elkaar.

in het gras en op het strand.

Je ziet ze altijd samen

Met hem kun je genieten

en dat vindt niemand raar.

van al het leven op het land.

8 t/m12 okt. Kinderboekenweek

Nummer één is groot en sterk,

Nummer vijf houdt veel van water,

week 44 Hoofdluiscontrole

hij houdt van avontuur.

van meren, poelen en de zee.

29 okt. fietsencontrole fa. Jansen

Vrienden zijn en samen stoeien,

Hij spet en spattert in het rond.

30 okt. Ouders op de koffie

hij gaat voor ieder door het vuur.

Wie doet er met hem mee?

1 nov. presentatie 1e thema Jeelo

“Kom binnen, kom binnen”,

De zesde leert je bidden.

28 en 29 nov. inloopmoment

zegt nummer twee gastvrij.

Hij blijft je altijd trouw.

voor ouders

Agenda
22 t/m 26 okt. Herfstvakantie

7 nov. dankdag

“Mijn deur staat altijd voor je open. Bij hem voel je je veilig.
Kom binnen en wees blij!”

Hij zegt: “Ik hou van jou!”

Nummer drie lijkt op de zon,

Tot slot komt nummer zeven.

hij straalt van vrolijkheid.

Ben je groot of dun of klein,

Hij laat de mensen lachen.

arm of rijk; het maakt niet uit.

Bij hem is iedereen gelijk.

Daarvoor wil hij je vriendje zijn.
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Aandacht voor groepsvorming en nieuwe methode Kwink.
In de eerste maanden van het schooljaar besteden we extra aandacht aan
de groepsvorming en aan het omgaan met elkaar. In elke bouw worden
activiteiten

en

spelletjes

gedaan

die

de

groepsvorming

positief

beïnvloeden.

We

zijn dit schooljaar
gestart

met

nieuwe

de

methode

“Kwink” voor socialemotioneel

leren.

Wijzigingen in de kalender
Schoolfotograaf niet op 7 mei,
maar op 21 juni.
Toetsweek juni wordt van 11 t/m
19

juni

omdat

samenvalt

het

anders

met

de

avondvierdaagse.
Wilt

u

dit

wijzigen

in

de

schoolkalender?

Deze methode sluit
goed

aan

bij

de

verschillende fasen
van het vormen van
een nieuwe groep.
Naast aandacht voor
de cognitieve vakken, voor beweging en voor creatieve vakken is het ook
erg belangrijk dat de sociaal-emotionele vaardigheden van leerlingen zich
ontwikkelen. Daarbij helpt “Kwink”. In de bijlage bij deze Nieuwsflits leest
u er meer over. Praat u er thuis ook over met uw kind, want de sociaal-

Onze jarigen…

emotionele ontwikkeling is een zaak van school en thuis! We doen het
samen! Op de koelkastposter, die uw kind gelamineerd mee naar huis
heeft gekregen, vindt u verschillende suggesties.

In de maand september hebben
de

Dankdag
Op woensdag 7 november is het dankdag voor gewas en arbeid. De

volgende

kinderen

hun

verjaardag gevierd:
5 sept. Arvid ter Maaten

kinderen van de groepen 3 t/m 8 gaan dan naar de kerk. De collecte is dit

18 sept. Loeka van Bentum

jaar anders dan anders. We gaan namelijk geen geld geven, maar

19 sept. Yazan abo Mahmoud

producten voor de voedselbank.

Allemaal van harte gefeliciteerd!

We willen u vragen of iedere leerling (minimaal) 1 artikel mag meenemen
voor de Voedselbank. Om te zorgen voor een zo gevarieerd mogelijke
samenstelling van artikelen is het voorstel om per groep een verschillend
artikel in te zamelen.
Groep 1: broodbeleg zoals pindakaas, jam, chocopasta, etc. (let op
houdbaarheidsdatum)
Groep 2: blikgroenten
Groep 3: pasta + sauzen
Groep 4: rijst + sauzen
Groep 5: slaolie, olijfolie, zonnebloemolie
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Vervolg dankdag
Groep 6: shampoo/tandpasta/deodorant

Vervanging directeur

Groep 7: appels, sinaasappels

Heidi van der Kruijff is wegens

Groep 8: wasmiddel

ziekte al lange tijd afwezig. In de

In de groepen staat een krat, daar kunnen de kinderen hun meegebrachte

achterliggende periode hebben

levensmiddelen indoen. Één krat wordt gevuld met een product uit alle

Marja Moggré en Bastiaan van

groepen. Deze krat nemen we mee naar de kerkdienst.

Silfhout

De andere kratten worden door de medewerkers van de Voedselbank

overgenomen.

opgehaald. U kunt de levensmiddelen inleveren van 5 november tot en

directeur Bertus van den Berkt

met 9 november.

heeft het team op hoofdlijnen

haar

geleid.
bezig

Werk in uitvoering
We

kijken

terug

op

fijne

startgesprekken. Mooi om aan het
begin

van

het

schooljaar

een

contactmoment met elkaar te hebben
en te praten over de kinderen. Nu zijn
de leerkrachten bezig met de kindgesprekken, waarbij ze met ieder kind
individueel op een laagdrempelige manier een gesprek voeren over hoe
ze zich voelen op school, wat ze leuk vinden en niet en wat ze dit

werkzaamheden
De

Bastiaan
met

de

is

algemeen

inmiddels

opleiding

tot

schoolleider. Graag geven we
hem ruimte om zich verder te
ontwikkelen. Komt bij dat Bertus
van den Berkt per februari met
pensioen

hoopt

gesprek

met

te

gaan.

Bastiaan

en

In
in

overleg met team en MR is
besloten dat Bastiaan

per 1

schooljaar graag willen leren.

oktober zal optreden als eerste

In oktober zullen we op school een sociogram maken in elke bouw en de

waarnemend

vragenlijsten van ZIEN invullen. Deze beide instrumenten geven inzicht in
het sociaal-emotioneel functioneren van de leerlingen. Als kinderen goed
in hun vel zitten, kunnen ze beter leren. Dus het is belangrijk om ook
deze kant van hun ontwikkeling te volgen. De resultaten worden
besproken in de groepsbesprekingen en zo nodig met ouders op het

aanspreekpunt van de school en
blijft

de

directeur.

uitvoeren die ze ook nu uitvoert
en in de lesgevende taken van
Bastiaan komt vooralsnog geen
wijziging.

inloopmoment in november.

Ouderbetrokkenheid
In elke Nieuwsflits zult u komend schooljaar een stukje vinden over
ouderbetrokkenheid. Waarom? Omdat we er als scholen van De Drieslag
intensief mee bezig zijn in een driejarig traject en we hebben
ondervonden dat ouderbetrokkenheid heel erg belangrijk is voor de
ontwikkeling van uw kind.
Ouderbetrokkenheid lijkt wel op Haarlemmer olie, een wondermiddel.

Marja

werkzaamheden
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Beste ouders/verzorgers,

Vervolg ouderbetrokkenheid
Gelukkig hoeft niemand op dit wonder te wachten, elke school kan hier
zelf systematisch naar toe werken met als uiteindelijk resultaat: een kind
dat met zelfvertrouwen de basisschool verlaat.
Maar wat houdt ouderbetrokkenheid dan precies in? Het is allereerst een
goede relatie tussen ouders en leerkracht, waarin u meedenkt over hoe
uw kind zich zo goed mogelijk kan ontwikkelen. Dat kan bijvoorbeeld in

In de week van 24-09-2018 ben ik
begonnen als stagiaire in bouw 1. Ik
ben een studente aan de CHE in Ede
en zit in mijn eerste leerjaar. Ik kom
8 weken stage lopen op de Prinses
Beatrixschool,

4

weken

in

de

de gesprekken die u voert samen met de leerkracht. Daarom hebben we

onderbouw en 4 weken in

als team in het afgelopen jaar gesproken over de contactmomenten die

de bovenbouw. De eerste week vond

we met ouders hebben. We hebben een duidelijke lijn door het jaar heen

ik al erg leuk en ik ben benieuwd

ontwikkeld. We willen proberen alle ouders 3 of 4 x per jaar te spreken:
-

tijdens de startgesprekken in september, waarin u als ouders
vooral kunt vertellen over uw kind;

-

tijdens een inloopmoment in november op initiatief van ouders
of leerkracht (hier kunt u zich zelf voor aanmelden of de

naar de weken die nog gaan komen.
Ik vind het leuk om kinderen iets te
leren en hen te helpen in hun verdere
ontwikkeling.
Mijn naam is Mirjam Geefshuysen, ik
ben

leerkracht kan u uitnodigen);

21

jaar

oud

en

woon

in

Scherpenzeel. Het gezin waar ik uit

-

tijdens het rapportgesprek in februari;

voortkom bestaat uit 7 personen. Ik

-

tijdens het evaluatiegesprek in juni.

heb 1 broer en 3 zussen. Zelf ben ik

Ook willen we vaker kort iets over school laten weten via de Parro-app,
zodat u, zeker in de onderbouw, weet wat uw kind die dag op school
beleefd heeft.

er een van een tweeling dus als u
mijn zus eens tegenkomt en ze
herkent u niet, dan snapt u waarom!
Ik vind beweging belangrijk en sport
daarom graag. Ook spreek ik af met
vrienden en winkel ik graag.
Als ontspanning vind ik het heerlijk
om te lezen. Ik zou het leuk vinden
om

kennis

met

u

te

maken!
Vriendelijke
groet,

We doen het samen!

Mirjam
Geefshuysen

Prinses Beatrixschool

Stagiaires

Postweg 15

We zijn heel blij dat we dit schooljaar weer twee stagiaires van de
Christelijke

Hogeschool

Ede

mogen

verwelkomen.

Juf

Mirjam

Geefshuijsen (PABO 1) loopt het eerste halfjaar stage in de bouw 1 en juf

3794 MJ De Glind
Telefoon: 0342 451458

Anneleen van der Lingen loopt het eerste halfjaar stage in bouw 2.

E-mail: info@pbsdeglind.nl

Hiernaast en hieronder stellen zij zich aan u voor.
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Hoi allemaal!
Mijn naam is Anneleen van der Lingen, tweedejaars
pabo student en ik mag het aankomende schooljaar
stage lopen op de Prinses Beatrixschool. Zelf woon
ik in Lunteren, nog bij mijn ouders met mijn twee
broertjes en zusje. In mijn vrije tijd ben ik veel met
mijn vriendinnen en doen we leuke dingen met
elkaar. Ook ben ik regelmatig te vinden in het bos,
want wandelen met onze hond vind ik heerlijk.
Ik heb voor het onderwijs gekozen omdat ik graag bijdraag aan de
ontwikkeling van kinderen en ze iets mee wil geven voor de toekomst!
Ik heb in ieder geval veel zin in het komende schooljaar!

Geen belboom meer
In verband met de AVG is het niet
meer toegestaan een belboom
uit te delen. Als er een leerkracht
ziek is en er geen vervanging
mogelijk is, wordt u op de
hoogte gesteld via de app van
Parro.
Een vriendelijke groet,
namens het team
Marja Moggré

Groetjes,
Anneleen van der Lingen
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