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De kijkavond 

Onze kijkavond is door onze kinderen en hun ouders en enkele opa’s en oma’s goed bezocht. De 

kinderen in alle groepen hebben heel goed uitgelegd wat ze allemaal leren dit schooljaar en welke 

methodes daarvoor worden gebruikt. In groep 3 en 4 deden de kinderen dat aan de hand van een 

strippenkaart. Bij elke strip hoorde een onderdeel waarover de kinderen konden vertellen. Zo 

kwamen bijv. de inhoud van het laatje, de doelenmuur en de KiVa-regels aan bod. In onze 

Kangoeroegroep vertelden de kinderen aan de hand van werkboeken en spellen op welke manier en 

wat er wordt geleerd en kregen de ouders van groep 7 een kwartier extra uitleg van de meester. In 

iedere groep werd dat op een geheel eigen wijze gedaan, passend bij de kinderen en de leerkracht. 

Speciale aandacht was er voor BSO De Boomklevers. Lieneke en Monique waren direct vanuit hun 

werk naar ons Kindcentrum gekomen om trots te vertellen over het BSO lokaal. Ook de boekenmarkt 

is goed bezocht en de verkoop verliep vlot. En dat is dan weer een mooi bruggetje naar 100 dagen 

lezen.  

 

100 dagen lezen 

Alle kinderen hebben deze week het formulier voor onze leesbevorderingsactie  

‘100-dagen-lezen’ mee naar huis gekregen. Vanaf morgen, 19 oktober,  

tot en met zondag 26 januari willen we alle kinderen en hun ouders stimuleren 

om thuis dagelijks, minstens een kwartier, lekker 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.  
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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. Hang het formulier op een mooie plek op en begin morgen direct. Veel 

plezier! 

 

Boekenverkoop 

Er waren veel verschillende soorten boeken te koop. Opvallend was 

dat het boek, gelukkig, voor kinderen nog altijd aantrekkingskracht 

heeft. De prentenboeken voor de peuters en kleuters waren erg in trek 

bij peuters en kleuters, maar toch ook bij de oudere kinderen. Het 

grote billenboek werd vaak gepakt, was erg grappig, maar in een 

minuut te bekijken of te lezen en deze is dus ook blijven liggen. De 

boeken voor volwassenen bleven helaas ook liggen om verschillende 

redenen, namelijk: ik heb nog zoveel boeken in de kast, gebrek aan 

tijd en natuurlijk wordt er veel gelezen op de e-reader. Toch hebben 

we dankzij de vrijwillige bijdrage van de kopers een bedrag bij  elkaar 

verdiend van €202,00. Daarvoor kunnen we weer mooie boeken kopen 

voor onze bibliotheek.  

De boeken die over zijn worden uitgestald bij de hoofdingang. Het is de bedoeling dat kinderen en 

hun ouders boeken van thuis kunnen ruilen voor een boek uit de kast. Dus een gelezen boek kan mee 

naar het Kindcentrum en worden omgeruild voor een niet gelezen boek uit de kast in de hal. Zo 

blijven we lezen.  

 

BSO De Boomklevers 

De pedagogische medewerkers van ons Kindcentrum hebben samen met Onno de afgelopen tijd hard 

gewerkt om voor de kinderen die vanaf 28 oktober gebruik willen maken van onze BSO een 

gezellige en huiselijke sfeer te creëren in het BSO lokaal. En dat is heel goed gelukt. Het ziet er knus 

uit en er zijn hoeken gecreëerd om lekker te kunnen spelen en te knutselen. Naast dit lokaal kan er 

ook gebruik gemaakt worden van het speellokaal, het overblijfgedeelte en natuurlijk van onze 

pleinen. Kinderen die zich daarvoor hebben aangemeld blijven gebruik maken van de kook-BSO en 

sport-BSO. We zijn allemaal blij dat de kinderen weer terug kunnen naar de Beukenlaan voor de 

voor- en naschoolse opvang en we heten Monique en Sandra van harte welkom in het team 

Beukenlaan. Lieneke ben ik niet vergeten, zij hoorde er altijd al bij.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Het team van Kindcentrum Beukenlaan vindt het erg belangrijk dat we werken vanuit één 

pedagogische visie. Dat betekent dat kinderen zich tijdens onderwijstijd en opvangtijd moeten 

houden aan dezelfde regels en afspraken. Dat is voor iedereen duidelijk. Aangezien wij een KiVa-

school waren en wij deze methodiek effectief vinden, worden wij nu een KiVa-Kindcentrum. In het 

kader hiervan hebben de pedagogische medewerkers een eerste informatieve bijeenkomst gehad 

onder leiding van Petra Holderer. De eerste bijeenkomst krijgt nog een vervolg. 

Dit betekent dus ook dat onze protocollen worden gehanteerd onder onderwijs- en BSO tijd. Deze 

protocollen zullen opnieuw op de site worden gezet met als enige verschil dat OBS Beukenlaan zal 

worden veranderd in Kindcentrum Beukenlaan.  

 

De website  

Zoals u al was medegedeeld in de eerste nieuwsbrief van dit schooljaar gaan wij werken met de 

MijnSchool Ouderapp. Doordat de contactpersoon van deze organisatie die ons was toegewezen van 

werkgever is veranderd en er een nieuwe medewerker moet worden ingewerkt zijn zij nog niet in 

staat geweest om samen met ons de app te installeren. We hopen echter dat dit zo snel mogelijk 

gebeurt en zullen u op de hoogte houden. 

Aan onze site zijn de opvangmogelijkheden toegevoegd en is de footer aangepast. Naast het logo van 

onze stichting staat nu ook het logo van KiWi. Als u hierop klikt komt u op de site van deze 

organisaties terecht.  

Alle documenten worden t.z.t. aangepast en weer teruggeplaatst, dit kost echter even tijd.  

 

Natuurlijk leren 

Op maandag 7 oktober waren de kinderen vrij en zaten de leerkrachten in de schoolbanken. Na 

betekenisvol rekenen richten we ons de komende jaren op Boeiend Onderwijs ( o.l.v. Natuurlijk 

Leren). De onderwerpen die dit schooljaar centraal staan zijn: woordenschat, en luisteren en lezen 

met begrip. Dat zal u waarschijnlijk niets verbazen omdat wij het leesonderwijs zeer belangrijk 

vinden. Het is namelijk een belangrijke vaardigheid om goed te kunnen functioneren, het zorgt voor 

meer begrip bij andere vakken (ook het rekenen), het zorgt voor ontwikkeling van het brein en voor 

het beter leren begrijpen van de wereld. Naast het onder de aandacht brengen van het belang van 

(voor)lezen thuis en het bevorderen van het leesplezier op ons Kindcentrum gaan we in alle groepen 

gereedschappen (zoals o.a. samenwerkingsopdrachten, relatiecirkels, mindmaps en 

gedragspatroongrafieken) inzetten om bij kinderen de kennis van de wereld te vergroten en zowel het 

gesproken woord als de geschreven teksten beter te begrijpen. Als uw kind dus thuis komt met een 

verhaal of een tekening aan de hand van een relatiecirkel weet u waar het vandaan komt.  

 

Schoolfruit 

Ook dit jaar doen we weer mee aan het EU – schoolfruit programma. Kinderen krijgen dan groente 

of fruit aangeboden in de pauze van 10.00 uur. Op de dagen dat dit wordt aangeboden hoeven 

kinderen alleen iets te drinken mee te nemen. We starten hiermee in week 46. U krijgt nog bericht 

vanuit het Kindcentrum over de dagen van de week, omdat we nog niet weten op welke dagen er 

wordt geleverd.  

 
 

 

 



Nationale Voorleeswedstrijd 

Groep 7 en 8 hebben deze week het opgaveformulier voor de jaarlijkse Voorleeswedstrijd mee naar 

huis gekregen. In de week van 11 november worden de voorrondes in de klas gehouden. Van elke 

klas gaan de beste twee voorlezers door naar de schoolronde. De schoolronde is op 

woensdagmiddag, 27 november, van 12.45u. tot 13.15u. De schoolkampioen zal begin 2020 

voorlezen tijdens de regionale ronde, in de Klinker. We hopen dat veel kinderen zich zullen opgeven 

voor deze Voorleeswedstrijd. Zouden we dit schooljaar verder komen dan de regionale ronde? 

 

De leerlingenraad 

 
Vrijdagmiddag 11 oktober heeft de leerlingenraad weer de eerste vergadering gehouden.  

In de groepen 5 t/m 8 hebben tijdens de Gouden Weken verkiezingen voor de leerlingenraad plaats 

gevonden. Per groep kon zowel een meisje als een jongen zich verkiesbaar stellen. 

Dit schooljaar hebben de volgende leerlingen zitting in de leerlingenraad: 

Lisa, Sven (groep 5), Sterre, Tom (groep 6), Mathijs, Britt (groep 7), Zahra en Rik (groep 8).  

Door het organiseren van een leerlingenraad willen we de leerlingen actief betrekken bij het 

schoolgebeuren. Via de leerlingenraad hebben de leerlingen een eigen stem binnen de 

schoolorganisatie zodat ze weten dat ze meetellen. In de leerlingenraad leren de leerlingen hoe ze 

kunnen meedenken, meepraten, problemen aankaarten, discussiëren. Bovendien leren ze te luisteren 

naar elkaars mening, voorstellen te doen, activiteiten te organiseren. Ze krijgen een beter inzicht in 

de schoolorganisatie en ondervinden wat realistisch en haalbaar is. De leerlingenraad verzamelt 

problemen, vragen en voorstellen van andere leerlingen, brengt dit samen en zoekt naar oplossingen 

en antwoorden. De leerlingenraad zorgt ervoor dat de leerlingen kennismaken met de democratische 

beginselen en bevordert het actief burgerschap. Dit geldt niet alleen voor de kinderen die zitting 

hebben in de leerlingenraad maar ook voor de kinderen in de klas: een week voor er een vergadering 

plaats vindt zal er in de klas gediscussieerd worden over punten die de klas graag besproken ziet 

tijdens de vergadering. Na de vergadering wordt vervolgens door de vertegenwoordiger verslag 

uitgebracht aan de klas van hetgeen besproken en besloten is. 

In feite zijn alle kinderen van groep 5 t/m 8 betrokken bij de leerlingenraad ! 

Wat doet de leerlingenraad? 

 Bespreekpunten verzamelen vanuit  de eigen groep en deze inbrengen in de vergadering. 

 Vergaderen over de ingebrachte punten en kijken hoe deze punten eventueel uit te voeren zijn 

(in overleg met team, OR of MR). 

 Het team, OR of MR kan ook punten inbrengen; bijvoorbeeld hoe denken de kinderen over 

bepaalde activiteiten. 

 De uitkomst van de vergadering vertellen aan de eigen groep. 

 De leerlingenraad kiest zelf een voorzitter en notulist. 

Vergaderdata dit schooljaar: 

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

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

 

 



OR activiteiten 

Het schooljaar is al weer een tijdje geleden begonnen. De OR is bij elkaar geweest om alle 

activiteiten voor dit jaar te bespreken. We hebben dit jaar twee nieuwe leden. We zijn blij dat Carin 

Rubingh en Henriëtte Vledderman zich bij ons hebben gevoegd. Momenteel zijn we bezig met de 

organisatie van de activiteiten rondom Sint- Maarten, Sinterklaas en Kerst. Denk hierbij aan het 

zorgen voor snoep voor 11 november, de assistentie bij de Sintviering op school en de organisatie 

van het Kerstdiner. Daarbij hoort dan natuurlijk ook het versieren van de school voor Sint en Kerst. 

Dit is altijd een erg tijdrovende klus. Graag zouden wij gebruik willen maken van uw hulp. Wie zou 

op  9 december vanaf 19:00 uur willen helpen met het opruimen van de Sinterklaasdecoratie en 

aansluitend de school willen versieren in Kerstsferen? Mocht u willen komen helpen geef dit dan 

door aan juf Milou m.dijkema@sooog.nl   

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 13 april. Wat we gaan doen houden we 

natuurlijk nog even geheim!  

 

Schoolactiviteit 

Het is nog geen winter, maar het wordt wel winter en wat is er dan lekkerder dan wintergroente. Een 

heerlijke stamppot van spruiten of een lekker stoofpotje van rode kool, zo vanaf de koude grond op 

tafel. Wij houden 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 spuiten op stam. Na de 

herfstvakantie nemen de kinderen een bestellijst mee naar huis en kunt u uw pakket bestellen, deze 

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. 

 
 

Inzage financiële stukken Stichting Beukbreed en OR 

Op maandagavond 18 november kunt u van 20.00 u. tot 20.15 u. op school de financiële stukken van 

Stichting Beukbreed en de OR inzien.  
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het team van het Kindcentrum 
Beukenlaan wenst iedereen een hele 

fijne herfstvakantie. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

We zien jullie graag weer op 28 oktober 
 

 


