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VERGEET U DE ENQUETE NIET in te vullen?
Dinsdag 7 juni t/m
vrijdag 10 juni
Vrijdag 10 juni

Zaterdag 11 juni

Avondvierdaagse
Olympische dag groepen 7
en 8
Schelpenrace 11.00 uur
Groene schoolpleinen
klusdag

Zondag 12 juni

Opbouw kamp

Vrijdag 1 juli

Opening groene
schoolplein

Studiedagen ’16-‘17

Ma. 10 oktober ‘16
Woe. 9 november ‘16
Vr. 17 februari ‘17
Vrijdag 14 april ’17
(goede vr)
Vr. 26 mei ‘17
Vr. juli ‘17

Aankondiging.
Karin de Lang gaat na zeer lange trouwe dienst
de Beatrixschool per 1 augustus verlaten.
Karin werkt al sinds 1984 met hart en ziel op de
Beatrixschool als biebmoeder, overblijfmoeder,
als onderwijsassistent en sinds 2012 als
administratief medewerkster. Zij gaat genieten
van haar welverdiende pensioen.
Er wordt natuurlijk een leuk afscheid voor haar
georganiseerd. Wat en hoe: dat mag ze niet
weten. Dus….wordt vervolgd.
De groene schoolpleinen.
Men is weer hard aan de slag gegaan. De
contouren van het achterplein wordt steeds
duidelijker. Er moet nog veel gebeuren, maar de
opening is op vrijdag 1 juli, vanaf 13.15 uur. Zet
dit alvast in de agenda, want we willen er een
leuk ‘moment’ van maken. Er staat trouwens een
verrassing te wachten….

Schelpenrace.
Volgende week vrijdag 10 juni moet er heel veel
schelpen worden verplaatst van het grote
schoolplein naar de beleeftuin met kruiwagens.
We zoeken minstens 10 de man/vrouw om vanaf
11.00 uur te kruien. Neem je zelf een kruiwagen
mee?
Zaterdag 11 juni: laatste klusdag
Er wordt dan weer volop geklust op het schoolplein
en in de beleeftuin. Planten, stammetjes ingraven,
bankjes en een duikelspeeltoestel verplaatsen.
WE STARTEN OM 9.00 UUR EN STOPPEN UITERLIJK
15.00 UUR.
Waarom zo ‘vroeg’ stoppen?
Zaterdag 11 juni wordt onze school als locatie
gebruikt door VPRO Zapp tv. Dat betekent dat er
verschillende opnames worden gemaakt. DUSSStilte
PlasticFREErivers.
Er is in de hal een TV-opstelling gemaakt waarop
wordt uitgelegd hoe urgent het probleem van
zwerfafval is. Met name plastic dat verdwijnt in
sloten, rivieren en uiteindelijk in de zeeën. Groep 8B
doet mee met een kortstondig project. Zo worden de
kinderen heel bewust van de schadelijke gevolgen
van zwerfafval. En.. ze gaan met fluister-bootjes zelf
rommel uit de sloten vissen. Goed hoor. Dit wordt
trouwens geïnitieerd en gefaciliteerd door PWN en
3Deducatie.

Schoolfotograaf. Laatste oproep:
Er ligt nog een aantal kaartjes met codes erop.
Graag even ophalen bij Karin.
Kangoeroe wedstrijd.
Maar liefst 102 kinderen hebben aan de
Wiskundewedstrijd meegedaan. Wat een
aantal!! Inmiddels zijn de uitslagen bekend
gemaakt: alsnog dikke complimenten.
Avondvierdaagse
Wat een enorm succes met inschrijvingen: 135
kinderen lopen mee. Een compliment aan de
organisators. Ik wens jullie allemaal veel
plezier!!! Hier een laatste bericht:

Avond4Daagse 2016

Ingezonden bericht
Onze zoon is zijn groene Puma sweater
afgelopen zondag kwijtgeraakt in de buurt van
het schoolplein. Ongeveer maat 152. Heeft
iemand hem gevonden/gezien? Fam. Hovinga,
tel. 06-125 227 38

Dinsdag 7 tot en met vrijdag 10 juni wordt de 60ste
editie van de Avond4Daagse georganiseerd. Net als
alle andere jaren doet de Beatrixschool mee. We
lopen per avond 5 km, alle kinderen vanaf groep 1
kunnen meedoen.
De kinderen lopen onder begeleiding van een ouders
of verzorger. Op iedere avond wordt een andere
route gelopen.

Ben je voetballiefhebber?
Wil jij vijf dagen fun en voetbal? Grijp je kans
en schrijf je in. Dit is je kans om mee te doen
aan het waanzinnig leuke Sportfever Zomer
Voetbalkamp. Ook dit jaar is er weer een
voetbalkamp augustus. Inschrijven na 1 juli,
dan betaalt u €225,-. De inschrijftermijn stopt
op 18 juli. Het Sportfever Zomer Voetbalkamp
kent een uniek programma waarin voetbal en
fun centraal staan. Twee dagen staan in het
teken van voetbal en twee speldagen, waarin
verschillende voetbal- en
samenwerkingsspellen worden gespeeld. Ook
een ‘waterdag’ op het programma.

Startpunt is altijd het clubgebouw “Geel-Wit” in de
Van Oosten de Bruynstraat. We verzamelen dinsdag,
woensdag en donderdag om 18.00 uur en vertrekken
dan rond 18.10. Ieder kind moet zich dan melden bij
de vader/moeder die voor de betreffende groep die
avond klaar staat. Aankomst bij het clubgebouw van
‘Geel-Wit’ is tussen 19.30 uur en 20.00 uur. Het is de
bedoeling dat we gezamenlijk als Beatrixschool gaan
lopen. Trek de kinderen dus hun Beasportief t-shirt
aan, zodat we goed herkenbaar zijn.
Om de stemming nog feestelijker te maken hebben
we een Liedbundel samengesteld. Deze bundel vindt
u in de bijlage, zodat u thuis alvast met uw zoon
en/of dochter kan oefenen.

Voor wie? Het Zomer Voetbalkamp is voor
iedereen van 6 t/m 14 jaar. Wanneer?
Maandag 22 augustus tot vrijdag 26
augustus van 9:00 - 15:30 uur.Inschrijven
online http://www.sportfever.nl/inschrijven
Jeroen van Hoesel
Sportfever voetbal2daagse 0621107478

Helpen/Vragen
Voor dringende vragen tijdens de wandeldagen?
Neem dan contact met één van ons op:

Houdt u kind ook zo van voetbal?
Dat komt goed uit want in de zomervakantie
organiseren wij voetbalkampen voor kinderen
tussen de 5 en 13 jaar!
Op deze kampen geven we de kinderen
verschillende trainingen en draait het vooral
om plezier.
Elke ochtend beginnen we met
techniektraining en we eindigen de dag altijd
met toernooivormpjes.
Wij maken ook gebruik van opblaasartikelen
zoals; de boarding en de pannakooi dit maakt
het nog leuker voor de kinderen.
Deze dagen zijn van 09:30 to 16:15 er word dus
ook gezorgd voor drinken en de lunch.
Voor meer informatie kunt u naar
www.kidscamps.nl , of kunt u ons mailen naar
info@kidscamps.nl.

Effi Bialkowski: effi.bialkowski@staalbankiers.nl,
06-22905531 (moeder van Maja en Thijmen)
Wiene Klasema: wieneklasema@hotmail.com,
0624529071 (moeder Bregje Berend en Freke)
Hans van de Wassenberg:
hans@vandewassenberg.com, 0610906603 (vader
van Sophie, Teun en Aafke)
Roos Groeneveld: roos.groeneveld@gmail.com,
0650832397 (moeder van Floortje en Justine)
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