
 Nieuwsbrief 

26e jaargang     nieuwsbrief 3     

Vrijdag 22 november 2019     

Kindcentrum  

 Beukenlaan 

 

Agenda: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100 dagen lezen 

Vanaf 19 oktober, tot en met zondag 26 januari willen we alle 

kinderen en hun ouders stimuleren om thuis dagelijks, minstens een 

kwartier, lekker (voor) te lezen. Uit onderzoek blijkt dat kinderen 

die worden voorgelezen/ lezen beter presteren op school.  

Ze hebben een grotere woordenschat en zijn beter in het verwoorden 

van emoties. Allemaal goede redenen om (weer) mee te doen. Alle 

kinderen die maandag 27 januari het volledig ingevulde formulier 

inleveren en meer dan 50 keer hebben gelezen krijgen weer een 

speciale Beukenlaan medaille. Veel plezier! 

 

Ouderportaal MijnSchool 

Als school vinden wij het belangrijk om op een duidelijke en eenvoudige manier met onze ouders te 

communiceren. Tot nu toe informeerden we u via de maandelijkse nieuwsbrief, e-mail berichten, 

papieren brieven enzovoort. Hier komt binnenkort verandering in! 

Binnenkort starten wij met het ouderportaal MijnSchool. Via het ouderportaal zullen we u op de 

hoogte houden van al het schoolnieuws. In het portaal vindt u o.a. berichten, fotoalbums, een 

kalender en uitnodigingen voor oudergesprekken. Verder kunt u er wijzigingen doorgeven, 

bijvoorbeeld bij verhuizing of een nieuw telefoonnummer of e-mail. Alle ouders krijgen een eigen 

account, dat is wel zo fijn.  

Wij laten u weten wanneer het zover is. 
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22 november Nieuwsbrief nr. 3 

29 november Juf Petra viert haar verjaardag 

5 december  Sinterklaasfeest  

9 december De OR brengt het kindcentrum in kerstsfeer 

19 december Juf Hilda Kroeze viert haar verjaardag 

19 december Kerstdiner  

20 december Kerstvakantie: alle kinderen zijn om 12.00 u. vrij 



Lerarentekort. 
Het is al enkele keren voorgekomen dat er voor bepaalde groepen geen inval te krijgen was. Het 

team van kindcentrum Beukenlaan probeert dan op allerlei manieren ervoor te zorgen dat kinderen 

onderwijs krijgen. In de afgelopen periode hebben collega’s extra gewerkt, gewisseld met de te 

werken dagen en heeft de onderwijsassistente de groep les gegeven. Ook zijn de gedrag specialist en 

de rekencoördinator ingezet en u begrijpt dat dit steeds ten koste gaat van de extra hulp aan onze 

kinderen. Daarnaast komt het steeds vaker voor dat de Ib-er of de directeur voor de groep gaat wat 

weer ten koste gaat van de taken die bij deze functies horen. Twee weken geleden waren wij zelfs 

genoodzaakt een groep naar huis te sturen. Wij realiseren ons dat dit voor ouders zeer vervelend is. U 

moet wel weten dat wij nooit de kinderen zomaar naar huis laten gaan. Wij houden de kinderen op 

school totdat zij worden opgehaald. Ouders hebben hiervoor veel begrip getoond.  

Meestal worden alleen de ouders van de betrokken groep(en) op de hoogte gebracht van het 

invalprobleem en de oplossing, maar we vinden het ook belangrijk dat alle ouders op de hoogte zijn 

van de invalproblematiek, vandaar dit bericht in de nieuwsbrief.  

 

BSO de Boomklevers 

De BSO wordt goed bezocht. De kinderen voelden zich direct thuis in de gezellig ingerichte ruimte. 

Ook de pedagogische medewerkers hebben vlug hun draai gevonden. Voor de voorschoolse opvang 

is de ruimte groot genoeg om te spelen en even lekker uit te rusten. Op enkele dagen zijn er veel 

kinderen die gebruik maken van de naschoolse opvang en wordt er eerst gezamenlijk gegeten in de 

centrale hal. Daarna gaan de kinderen naar de naschoolse activiteiten of heerlijk “buiten” spelen. Het 

team van kindcentrum Beukenlaan gaat kijken hoe wij ook de centrale hal wat sfeervoller in kunnen 

richten.  

 

Tips voor de online veiligheid van je kind  

Kinderen zitten steeds vaker op internet. Door de hoeveelheid informatie die online te vinden 

is, biedt dit mooie kansen. Internettende kinderen kunnen echter ook gevaar lopen.  
Niet gek dus, als je je als ouder wel eens zorgen maakt over de risico’s van het internet. Denk 

bijvoorbeeld aan cyberpesten of de online challenges die rondgaan. Je kind daartegen beschermen is 

nog best een uitdaging: de ontwikkelingen gaan razendsnel en dat is vaak lastig bij te benen.  

Om ouders bewust te maken van wat zij kunnen doen om hun kind veilig te laten internetten, stelde 

VPNGids het ‘Kennisdossier Kinderen Veilig Online’ op. Voor het opstellen ervan werkte het 

informatieve platform samen met experts, waaronder Justine Pardoen van Bureau Jeugd en Media, 

en Geert en Anita Reynders van Stichting Tegen Internet Misstanden.   

In het kennisdossier kunnen bezorgde ouders informatie teruglezen over allerlei onderwerpen, zoals 

cyberpesten, online challenges en gaming. Ook krijgen zij tips voor hoe ze erover in gesprek kunnen 

gaan met hun kind.  

 

 

De leerlingenraad 

 
Dit schooljaar is de leerlingenraad  al weer twee keer onder leiding van juf Petra  in vergadering bij 

elkaar geweest. 

Zahra uit groep 8 is door de leden gekozen als voorzitster van de leerlingenraad . 

We wensen haar veel succes ! 

https://www.vpngids.nl/veilig-internet/kind-en-jeugd/online-challenges/
https://www.vpngids.nl/veilig-internet/kind-en-jeugd/


Lisa en Sven (gr.5), Sterre en Tom (gr.6), Mathijs en Britt (gr.7), Zahra en Rick (gr.8 ) hebben de 

afgelopen periode onder andere over de volgende zaken gesproken: 

speelgoed en attributen op ons schoolplein, inrichting van ons schoolplein, kwaliteit van de 

softballen voor pleinspelen,  sportlessen in de voetbalkooi, kwaliteit van de school t-shirts. 

Als actiepunt heeft de leerlingenraad het opknappen van het vijvertje op het schoolplein. 

De leden van de leerlingenraad zijn vervolgens in overleg gegaan met juf Eva en er is door haar een 

budget voor het opknappen toegezegd.  

Wel met als voorwaarde om na te denken over een andere bestemming van de vijver dan een vijver 

met vissen. 

De volgende vergadering zal de leerlingenraad hierover gaan brainstormen en met een voorstel 

komen. 

Dit schooljaar vinden de vergaderingen van de leerlingenraad op de vrijdagmiddag onder schooltijd 

plaats op de volgende data:10 januari, 14 februari, 27 maart, 15 mei en 26 juni. 

 

Sinterklaasfeest  
Op donderdag 5 december brengen Sint en Piet een bezoek aan onze 

school. We verwachten Sinterklaas om 8.30 uur op school. We willen 

u vragen om de kinderen van groep 1 en 2 om 8.25 uur in de klas te 

brengen. De kinderen mogen hun jas aanhouden, want om half negen 

lopen de kinderen van groep 1 en 2 met de leerkracht naar het grote 

plein om Sint en Piet te verwelkomen.   

Na de ontvangst van Sint en Piet op het grote plein heeft Sint nog tijd 

om de jonge buurtbewoners te begroeten. De kinderen kunnen tussen 

8.45 – 9.00 uur, in de gemeenschapsruimte van de school, Sint en Piet 

ontmoeten. 

De Sint viert zijn verjaardag eerst met de groepen 1 t/m 4 en brengt 

daarna nog een bezoek aan de bovenbouw.  

Alvast bedankt voor uw medewerking en veel Sint plezier. 

 

 

Kerstfeest  
Maandagavond 9 december vanaf 19.00 uur gaan we met een aantal 

ouders van de OR alle Sintversiering opruimen en daarna de hele 

school voor het kerstfeest versieren. Dit is altijd een tijdrovende klus. 

We hebben hierbij hulp nodig van een aantal ouders. Als u deze 

avond mee kunt helpen dan zien we u graag! Voor koffie, thee en iets 

lekkers wordt gezorgd. De kinderen vinden het altijd geweldig als de 

hele school weer zo gezellig versierd is. Wie 9 december vanaf 

19:00 uur wil helpen kan zich opgeven bij: juf Milou 

m.dijkema@sooog.nl   

Kerstdiner 

Donderdag 19 december is het weer zover! Dan viert kindcentrum 

Beukenlaan gezellig kerst. Evenals het vorig schooljaar gaan we weer 

genieten van het kerstbuffet van door de kinderen zelf meegebrachte 

gerechten. In overleg met de kinderen is besloten wat er op het menu 

komt te staan. Ook dit jaar rekenen we weer op culinaire kunsten van 

iedereen! Om te voorkomen dat er, zoals het voorgaande jaar, veel 

mee terug moet naar huis, vragen wij u niet meer te maken dan wordt 

aangegeven.  

 

mailto:m.dijkema@sooog.nl


Wet op privacy  
Wij willen u erop wijzen dat de school van alle kinderen in kaart heeft gebracht van wie wel of juist 

geen fotomateriaal mag worden gepubliceerd. Als school gaan wij hier serieus mee om. Wij hopen 

dat u zich ervan bewust bent dat het schoolplein niet openbaar is en dat niet van alle leerlingen foto’s 

op sociale media mogen worden gezet.  

 

 

Rectificatie vanuit de OR 

We willen dit schooljaar graag in het voorjaar een leuke gezinsactiviteit organiseren. De activiteit 

stond gepland op 15 mei, maar dit hebben we verplaatst naar 3 april. Wat we gaan doen houden we 

natuurlijk nog even geheim!  

 

Schoolactiviteit 

U kunt nog tot 25 november bestellen 

Wij houden namelijk een wintergroente actie. U kunt bij ons een groentepakket bestellen voor €6,00 

en u krijgt daarvoor: een rode kool, een witte kool, een kilo prei en spruiten op stam. Vul de 

bestellijst in nu het nog kan. De pakketten worden in de week voor de kerstvakantie geleverd en 

kunnen op de avond van het Kerstdiner worden opgehaald/meegenomen. Van het bedrag van €6,00 

krijgt het Kindcentrum een deel. We willen dit geld gaan besteden aan een nieuwe picknick tafel 

voor het plein. De oude zijn namelijk aan vervanging toe. In de laatste nieuwsbrief voor de 

kerstvakantie zal het team hun lekkerste “geheime “ recepten  met u delen. Daar wordt de winter toch 

iets leuker van. 

 
 

 

 

 
Wij wensen u veel leesplezier 

Team 
Kindcentrum Beukenlaan 

 
 

 

 


