
   

   

   
 

 

Nieuwsbrief 17                                             24-01-2020 
 

Kindcentrum   

Beatrix 
De Vissersingel 1, 7942EA Meppel 

www.beatrixschoolmeppel.nl  T: 0522-251716 

 

Geachte ouder(s) verzorger(s) 

Wat wordt er (zichtbaar) hard gewerkt deze week zeg! Boekjes 

vol vragen, teksten en sommen. En iedereen gefocust op zijn 

eigen werk. Dat vraagt veel concentratie. Een mooie oefening 

voor de kinderen. En voor sommigen echt teveel gevraagd. 

Gelukkig is er ook extra ruimte om even lekker uit te razen tussen 

alle toetsen door. Want daar zijn eigenlijk al onze leerlingen 

echte kanjers in…buitenspelen! 

Liesbeth van Schaik 

 

Nieuwe website: Onze website was verouderd qua techniek en 

toe aan verandering. Daarom hebben we een geheel nieuwe 

website! Maandag gaat deze ‘in de lucht’  

www.kindcentrumbeatrix.nl  

de oude website is tot 1 februari te bereiken. Er staan nog veel 

foto’s in het archief. Wilt u deze nog kopiëren? Dan kan dat tot 

eind van deze maand! 

Schoolbieb 

De kinderen kunnen iedere week hun boek ruilen bij de 

schoolbieb. De kinderen staan ook geregistreerd bij de 

centrale bibliotheek en kunnen dus ook in de bieb in      

Meppel boeken lenen. Op school staan diverse moeders    

klaar om de bieb netjes te houden, de kinderen te           
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30 en 31 januari zijn er stakingen in het onderwijs.   

We staan zeker achter de eisen maar gaan niet staken.  

Wel actievoeren ;-)  

http://www.beatrixschoolmeppel.nl/
http://www.kindcentrumbeatrix.nl/


   

   

   
 

helpen met uitzoeken van een boek en de boeken weer op de juiste plek terug te zetten. 

We zijn superblij met deze moeders! Voor de kinderen van de Beatrix is Sandra (de mama 

van Amarissa) iedere week druk in touw. Daar zijn we superblij mee. Ze verwent de 

kinderen wel een beetje want er is regelmatig iets lekkers voor de kinderen bij het ruilen 

van de boeken. Zo is naar de bieb gaan wel echt een feestje iedere week! 

Schoolfotograaf  

Maandag komt de schoolfotograaf op school. Er zijn twee fotografen die verschillende 

opnames maken. U kunt straks digitaal keuze maken uit de opnames die maandag gemaakt 

worden. U ontvangt hiervoor een code en een proefopname. De betaling gaat ook helemaal 

digitaal via de fotograaf. 

Tussen 14.30 en 15.30 worden broer/zus foto’s gemaakt met baby-, en 

peuterbroertjes/zusjes. U heeft een formulier ontvangen waarop het tijdsblok staat 

aangegeven.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Kanjer van de week: 

Alle kinderen van de 

groepen 3 t/m 8. Ze 

hebben super goed 

gewerkt bij de toetsen 

afgelopen week! 

Hobby’s: hard werken 

en daarna veel spelen 

Leukste vak: meeste 

kinderen kiezen voor 

gym van meester Cor 

Liefste: 

Iedere dag 

gymnastiek!! 

 

 

Mop van de week: 

De meester zegt tegen Pietje: 'Je 

bent veel te laat op school! Hoe 

komt dat?' Antwoordt Pietje: 'Maar 

gisteren zei u nog dat het nooit te 

laat is om te leren!' 

U ontvangt deze week een 

brief met inloggegevens voor 

de oudervragenlijst van 2020 

Met deze informative maken 

we ons onderwijs beter en 

de organisatie sterker. 

Alvast bedankt voor het 

invullen van de vragenlijst!! 



   

   

   
 

Rugby en bowlen in Meppel  

In de nieuwsbrief van donderdag 9 januari, 

staat informatie over bowlen en rugby.  

De posters, met informatie, hangen op het 

sportbord, in de hal van onze school 

 

Open dag  voortgezet onderwijs   

Op vrijdag 31 januari en zaterdag 1 februari,  organiseren alle VO-scholen een open dag. 

Bezoekers hoeven zich niet op te geven, want u kunt zonder opgave de scho(o)l(en) van 

uw keuze bezoeken.  

We hopen natuurlijk dat veel leerlingen en hun ouder(s)/verzorger(s), gebruik gaan 

maken van de mogelijkheid om kennis te maken met de scholen. De ouder(s) / 

verzorger(s) van de leerlingen uit groep 8, krijgen maandag 13 januari een aparte 

papieren brief, met deze informatie.  Hieronder een overzicht van de scholen en tijden  

 
- CSG Dingstede  vrijdag 31 januari  van 15.30 – 20.30 uur  

( https://www.dingstede.nl/aanmelden/open-huis ) 

- Greijdanus:  vrijdag 31 januari   van 15.30 – 21.00 uur 

     zaterdag 1 februari  van 9.30 – 12.00 uur  

( https://greijdanus.nl/event/open-dag-meppel) 

- RSG Stad & Esch:  vrijdag 31 januari  van 14.00 – 16.30 uur 

     vrijdag 31 januari  van 18.30 – 21.00 uur  

    zaterdag 1 februari  van 9.30 – 12.00 uur  

( https://stadenesch.nl/nieuws/open-dagen-2020) 

-  Stad & Esch   Praktijkschool   vrijdag 31 januari van 18.30 – 21.00 uur  

( https://stadenesch.nl/nieuws/open-dagen-2020 

- Terra Meppel VO vrijdag 31 januari  van 14.00 – 21.00 uur  

    zaterdag 1 februari  van 9.30 – 12.00 uur  

( https://meppel.voterra.nl/leerlingen/open-dagen) 

Schaken 
In de maanden februari en maart, staat er een schaaktoernooi op het programma. Het schaaktoernooi wordt op twee 
woensdagmiddagen, in wijkcentrum de Poele ( Groen van Prinsterenstraat 1A)gespeeld, met de basisscholen uit de 
gemeente Meppel. De data zijn: woensdag 26 februari en woensdag 4 maart. 
Beide middagen beginnen de wedstrijden om half twee, de deuren gaan om 13.00 uur open. De eerste middag eindigt 
rond half vijf en de tweede middag rond vijf uur, i.v.m. de prijsuitreiking. 
Dit toernooi wordt georganiseerd voor de groepen 6,7 en 8. Enkele jonge talenten, mogen bij groep 6 meespelen. 
De kosten zijn 6 euro per kind, u kunt dit gepast betalen op 26 februari bij de Poele.  
Per groep zijn er 3 prijzen te verdelen, en zijn er ook drie algemene prijzen. Je kan één prijs per kind winnen. Voor alle 
andere kinderen is er een herinneringsmedaille. Waarschijnlijk mogen twee scholen door naar de regionale 
wedstrijden van de OSBO (oostelijke schaakbond). 
Er worden 12 rondes Zwitsers schaken gespeeld, van maximaal 25 minuten. De winnaar is degene met de meeste 
punten. Eindigt het gelijk? Dan kijken we naar weerstandspunten en dan naar onderling resultaat.  
( weerstandspunten zijn het totaal aantal punten van jouw tegenstanders ) 
Is er na 25 minuten nog geen beslissing gevallen, dan beoordeelt de scheidsrechter de partij. 
Wilt u zich opgeven? Neem contact op met meester Cor ( c.hartholt@kindpunt.nl)  

mailto:c.hartholt@kindpunt.nl


   

   

   
 

 

 

 


