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Nieuwsbrief 

Nummer 6, vrijdag 23 februari 2018 

Agenda: 

23 februari tot 

5 maart  

Voorjaarsvakantie 

5 maart  Luizencontrole 

7 maart  Meester Jakko viert zijn verjaardag 

9 maart  OR activiteit 

21 maart Leerlingen vrij i.v.m. SOOOG inspiratiedag 

26 maart Leerlingen ’s middags vrij i.v.m. teamtraining 

ParnasSys 

28 maart Grote rekendag 

30 maart  Goede vrijdag. Gewone schooldag, niet vrij 

30 maart  Nieuwsbrief 7 gaat mee. 

 

 

Teamscholing 

Teamtraining: Alle teamleden van OBS Beukenlaan gaan een aantal trainingen volgen.  

Op 29 januari hebben alle meesters en juffen een studiedag. In de ochtend wordt gestart met de 

theorie over digitale geletterdheid, de 21ste -eeuwse vaardigheden en mediawijsheid en de 

samenhang ertussen. In de middag gaan we praktisch aan de slag met materialen die tijdens de lessen 

kunnen worden gebruikt.  

Op woensdag 21 maart gaan alle leerkrachten van SOOOG naar de inspiratie dag die wordt 

gehouden in Groningen. 

Op maandagmiddag 26 maart volgen we een training met betrekking tot het leerlingvolgsysteem 

ParnasSys.  

Maandagmiddag 25 juni staat in het teken van collegiale consultatie, leerkrachten kunnen dan een les 

volgen bij een collega.  

Op donderdag 12 juli houden we onze jaarlijkse organisatievergadering. 
Op bovengenoemde dag en dagdelen zijn alle leerlingen vrij.  
 

Overblijfmogelijkheden 

In overleg met de overblijfkrachten is besloten dat leerlingen waarvan de ouders niet in staat zijn om 

ze om 12.00 u. op te halen als zij ’s middags vrij zijn op 26 maart en 25 juni, er gebruik gemaakt kan 

worden van de overblijfregeling. Zou u dit zelf aan de overblijfkracht door willen geven? De 

overblijfkrachten zijn tot 13.30 u. aanwezig op school. 
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Nieuws vanuit de ouderraad. 

 

 

  

 

Disco 

 

Vrijdag 9 maart 
 

 

Ook dit jaar organiseert de OR weer de jaarlijkse discoavond. 

Dit jaar hebben we als thema Neon Black Light. 

Hieronder staan de tijden van de verschillende groepen. 

 

Groep 1 en 2:   18.15 uur tot 19.00 uur. 

Groep 3, 4 en 5:  19.15 uur tot 20.00 uur. 

Groep 6, 7 en 8:  20.15 uur tot 21.15 uur. 

We hopen dat je komt. 

Kledingadvies: eigen keuze met witte accenten. 

 

De muziek wordt verzorgd door “Buurman en Buurman”. 

 

Wij begrijpen dat iemand die je komt brengen graag wil kijken hoe het gaat, 

maar het is natuurlijk veel leuker als je samen met je klasgenootjes je gang kunt gaan. 

Daarom zouden we willen vragen om het haal- en breng moment zo kort mogelijk te houden. 

Dit is ook voor de andere groepen wel zo fijn. 

Wij hopen dat het een spetterende en gezellige avond wordt. 

 

De OR 

 

 

 

De Schoolfotograaf 

 
 

Een tijdje geleden hebben we de inlogkaarten met daarop de portretten van uw kind(eren) op school 

uitgedeeld. Vergeet niet om de foto’s te bekijken want u heeft nog maar een paar dagen om van de 

gratis groepsfoto actie gebruik te maken. Veel plezier. 
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Na Schoolse Activiteiten 

Vanaf donderdag 8 maart zijn er weer allerlei activiteiten voor OBS Beukenlaan en OBS Heiligerlee in de 

gymzaal Beukenlaan! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                              Groep 1 t/m 4 van 15.15 uur tot 16.15 uur 

Groep 5 t/m 8 van 16.15 uur tot 17.15 uur 

Kom gewoon langs! Je hoeft je niet aan te melden. 

Deelname = Gratis 

Voor meer informatie kun je contact opnemen met Mark Vissers. m.vissers@hotmail.nl of 0620919381 

 

Stichting Beukbreed en de ouderraad. 

Op dinsdagavond 6 maart tijdens de ouderraadvergadering op OBS Beukenlaan bestaat de 

mogelijkheid tot inzage van de cijfers van Stichting Beukbreed en de ouderraad over schooljaar 

2016-2017. U bent van harte welkom vanaf 20.00 uur tot 20.30 uur. 

 

Het team van OBS Beukenlaan wenst iedereen een fijne voorjaarsvakantie. 

 

 
 

 

Donderdag 8 maart Freerunning 

Donderdag 15 maart Basketbal 

Donderdag 22 maart Gymnastiek 

Donderdag 29 maart Trefbalspelen 

Donderdag 5 april Voetbal 

Donderdag 12 april Chagrijnenspel 

Donderdag 19 april Hindernisslagbal 

Donderdag 26 april Acrogym 

mailto:m.vissers@hotmail.nl

