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Agenda 

● dinsdag 30 oktober: OR jaarvergadering 
● dinsdag 6 november: informatieavond voor ouders 
● donderdag 8 november: spreekuur schoolarts op school 
● vrijdag 9 november: nationaal schoolontbijt 
● maandag 12 november: MR vergadering 
● donderdag 22 november: OR vergadering 
● vrijdag 23 november: het eerste rapport mee naar huis 
● zaterdag 24 november: onderhoud schoolplein van 14.00-16.00 
● week van 26 november: rapportgesprekken waarbij de maandag 

als broertjes/zusjes avond staat gepland 
 

  
Schooljaar 2018-2019, 1 november 2018 
 
 
Informatieavond 6 november 
We willen ouders graag informeren waar we dit 
schooljaar als school de focus leggen en wat 
we daarbij van ouders verwachten.  
Hiervoor organiseren we op 6 november een 
informatieavond. Onderwerpen die aan bod 
zullen komen zijn:  
- hoever zijn we met de invoering van KiVa en 
wat zijn de resultaten tot nu toe; 
- uitleg hoe we als school  nu werken om de 
kinderen te leren ook zelf verantwoordelijk te 
zijn voor hun ontwikkeling door het leren 
zichtbaar te maken; 
- ouders leveren input voor het nieuwe 
meerjarenplan wat we dit schooljaar gaan 
maken: wat vinden ouders de komende jaren 
belangrijk dat we als school voor de kinderen 
gaan betekenen.  
We vinden het erg belangrijk dat veel ouders 
komen luisteren en vooral meedenken en 
meepraten. We hopen dan ook op een grote 
opkomst.  
Aanmelden kan met deze link:  
https://goo.gl/forms/KDJ9IPuXHcCCUiLC2  
 
Rapporten 
Op vrijdag 23 november krijgen de kinderen het 
eerste rapport van dit schooljaar mee naar huis. 
In de week daarop volgend vinden de 
10-minutengesprekken plaats. Maandag 26 
november is gereserveerd voor de 
broertjes/zusjes gesprekken. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Voorleeswedstrijd 
Tijdens de Kinderboekenweek hebben kinderen 
uit de groepen 7 en 8 gestreden voor de titel 
van Voorleeskampioen PWA 2018.Op 17 
oktober vond de finale plaats. De finale 
kandidaten waren: 

- Nieve de Klijne uit groep 7 
- Senna de Ruiter uit groep 7 
- Jop van der Meer uit groep 8 
- Iris Baauw uit groep 8 

De jury, welke bestond uit een leerkracht en vijf 
kinderen, had de moeilijke taak om de winnaar 
te kiezen. Alle vier de kandidaten wisten de 
kinderen met hun voorlezen te boeien. 
Jop is als schoolkampioen uit de bus gekomen. 

 
 
 
 
 
  
 
 
 

https://goo.gl/forms/KDJ9IPuXHcCCUiLC2


HET WAAIT 
De komende weken werken alle groepen met 
de MI-lessen binnen het thema Het waait. 
Per groep staan daarbij de volgende 
onderwerpen centraal: 
Groepen 1/2: herfst  
Groepen 3 en 4: het bos 
Groepen 5 en 6: herfst en paddenstoelen. 
Groepen 7 en 8: het weer 
 
We zullen o.a. activiteiten tegenkomen zoals 
boswandelingen, champignons kweken in 
school, wandelingen door het dorp om de 
verschillende bomen te ontdekken,  
Een kleurrijk thema waarbij alle groepen op hun 
eigen niveau leerzaam bezig zijn. 

 
Aansluitend zullen de groepen tot de kerst 
werken met de volgende thema’s: 
Groepen 1 t/m 4:  Sint en kerst 
Groepen 5 en 6 :  Nederland 
Groepen 7 en 8 : de 80-jarige oorlog. 
 
 
Intocht Sint in Beusichem 
Op zaterdag 24 november komt Sinterklaas met 
zijn pieten aan in Beusichem. 
De boot komt dit jaar later aan en wordt om 
18.00 uur bij ’t veer verwacht, dus wees op tijd. 
Wij willen jullie in verband met de veiligheid 
vragen om te voet of met de fiets te komen. 
Na de aankomst zullen wij gezamenlijk naar ’t 
Zoetzand lopen. Hier hebben we een gezellige 
pietendisco en kunnen de kinderen bij 
Sinterklaas langs. De toegang hiervan is gratis.  

Het zou leuk zijn als alle kinderen 
een lampion of een ander sfeervol 
lichtje meenemen, zodat het een 
mooie sfeervolle stoet wordt. 
Rond 20.00 uur zullen we 
Sinterklaas uitzwaaien. 
 
 

Met vriendelijke groet,   Het Sinterklaascomité  
sinterklaasinbeusichem@hotmail.com 
www.facebook.com/sinterklaasinbeusichem 
 

Nationaal schoolontbijt 
Vrijdag 9 november nemen we weer deel aan 
het nationaal schoolontbijt. De kinderen nuttigen 
om 8.30 uur gezamenlijk het ontbijt op school. 
Graag voor die ochtend bord, bestek en beker 
meegeven. 
In de bijlage een nieuwsbrief voor ouders met 
meer informatie over de bedoeling van het 
Nationaal schoolontbijt. 
 
Onderhoud schoolplein 
Op 24 november gaan we van 14.00 tot 16.00 
uur het schoolplein winterklaar maken. Elke 
helpende hand is welkom. 
 
MR 
Beide ouders die zich kandidaat hadden gesteld 
voor de MR verkiezingen zullen zitting gaan 
nemen in de oudergeleding van de MR. Het zijn 
Virginie van Driel en Anneke Trouw. We heten 
hen van harte welkom.  
De reden dat zij beiden kunnen starten komt 
omdat Maike Boezeman bij het aflopen van 
haar termijn einde dit jaar, stopt als ouder van 
de MR. We danken Maaike voor haar inbreng 
de afgelopen jaren.  
De notulen van de MR zijn te vinden op onze 
website onder de kop “over de school” en dan 
bij MR. 
 
 
Gezocht! Voorzitter van de 
Ouderraad 
  
Wie heeft er interesse in de functie van 
voorzitter van de Ouderraad? De Ouderraad 
organiseert, met 11 enthousiaste ouders, alle 
feestelijke activiteiten op school en is 
verantwoordelijk voor het innen van de 
ouderbijdrage en het schoolreisje. Het is een 
leuke functie om betrokken te zijn bij de school 
van je kind(eren). We vergaderen 8 keer per 
jaar en het kost je ongeveer 3 uur per maand. 
Interesse? Zie voor informatie 
https://pwabeusichem.nl/over-de-school/or/, 
maar nog makkelijker is het om even te bellen 
of mailen (06 249 80 227, 
odilenijkamp@gmail.com). De functie is vacant 
per september 2019 (dus het volgende 
schooljaar), maar eerder kan ook. 
Wij hopen van je/jullie te horen!! 
  
 
Speelleergroep PEUTERRIJK 
 
Voor meer informatie en aanmelding van 
peuters graag contact opnemen met SKLM, 
0344-603087, info@sklm.nl. Of loop even 
binnen bij de Peuterrijk. 
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