
   

   

   
 

 

Nieuwsbrief 21                                            28-02-2020 
 

Kindcentrum   

Beatrix 
De Vissersingel 1, 7942EA Meppel 

www.beatrixschoolmeppel.nl  T: 0522-251716 

 

Geachte ouder(s) verzorger(s) 

Deze week heb ik de medezeggenschapsraad op de hoogte 

gebracht dat ik ga stoppen als directeur. Aan het begin van het 

schooljaar heb ik aan Herman Langhorst aangegeven dat dit, na 

20 jaar managementtaken, mijn laatste jaar als schooldirecteur 

zou zijn. Er komt een sollicitatieprocedure voor mijn opvolger.  

Wat ik na de zomervakantie ga doen? In de komende periode 

worden voor alle collega’s de taken voor het komende jaar 

besproken en verdeeld en daar doe ik dus aan mee. Er zullen ook 

op het bovenschools kantoor een aantal taken zijn die goed bij 

mij passen die ik ga oppakken. Eerst maar even wennen aan het 

idee dat ik na twaalf jaar aan de Vissersingel iets anders ga doen. 

Op dezelfde dag mocht ik nog een functieverandering ondergaan: 

Ik ben oma geworden van Tess. Dochter van (juf) Anne Marel en 

Max. Alles gaat goed en ik heb dus dit weekend een mooie klus 

om te oefenen als oma! 

Fijn weekend  

 Liesbeth van Schaik 

 

 

 

 

Nieuw op de website en facebook: Concert 

 

Belangrijke Data 

29-2-2020 

Schrikkeldag 

(extra dag eens in de vier jaar 

waardoor onze kalender blijft 

kloppen) 

11-3-2020 

Voorleeswedstrijd 

 

Belangrijke 
mededeling 

Op 11 maart is de  

voorleeswedstrijd voor 
de voorleeskampioenen 
van de scholen in 
Meppel. 

Woensdag 14.30 uur in 
de theaterzaal van de 
Plataan. 

      Anas doet mee voor                  

               onze school! 

 

 

 
 

http://www.beatrixschoolmeppel.nl/


   

   

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Snappet: 

In groep 7/8 zijn de leerkrachten met de 

kinderen een pilot gestart met het programma 

Snappet. Hiermee kunnen de kinderen de 

verwerking doen van de vakken rekenen, taal en 

spelling. De kinderen maken de verwerking op 

tablets en het programma kijkt meteen na of de 

antwoorden goed zijn. Ook worden de volgende 

opgaven dan aangepast op je eigen niveau. 

Hierdoor krijgen de kinderen meer inzicht in wat 

ze kunnen en hebben de leerkrachten meer 

overzicht waardoor ze meteen hulp kunnen 

bieden als dat nodig is. Tegen het einde van het 

schooljaar bepalen we met elkaar of we verder 

gaan met het werken in Snappet. 

 

Kanjer van de week: Bent de Vries 

Hobby’s: Gamen, Nerf-spellen 

Leukste vak: gym en rekenen 

Liefste: Bent heeft de afgelopen weken hard gewerkt 

om zijn scores te verbeteren. Daarnaast is hij hard 

aan het werk in Snappet om nog beter te worden. 

Bent heeft in de afgelopen periode ook een 

blokjesbeugel gekregen. We zetten hem hier ook in 

het zonnetje omdat zijn opa (ook de opa van Sare) in 

de afgelopen week is begraven.  

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

Mop van de week: 
‘Jantje, wil je een tekening maken?’ 

vraagt de meester. ‘Ja, leuk’, 

antwoordt Jantje. Na een uur komt de 

meester weer kijken en vraagt: 

‘Waarom heb je nog niks getekend?’ 

‘Hoezo?’ vraagt Jantje. ‘Ik heb een 

koe getekend die gras staat te eten!’ 

‘Maar waar is het gras dan?’ vraagt 

de meester. ‘Dat heeft de koe al 

opgegeten’, zegt Jantje. ‘En waar is 

de koe dan?’ vraagt de meester toch 

een beetje nieuwsgierig. ‘Meester,’ 

zegt Jantje, ‘denkt u nou echt dat een 

koe blijft staan als er geen gras meer 

is?’ 

 
KUNST & CULTUUR 

Groep 3-4  gaat dinsdag 3 maart a.s. naar theater Ogterop naar de 

voorstelling van Robin Hood. 

De Voorstelling is onder schooltijd en de klas wandelt onder begeleiding naar het theater. 



   

   

   
 

 

Hallo!  

Mijn naam is Tessa Veldhuizen, ik ben 

21 jaar en woon in Nijeveen. Ik ben de 

nieuwe medewerker bij 

Pluskinderopvang op de Vissersingel. Ik 

zal werkzaam zijn op de dreumesgroep 

en BSO. Een aantal van jullie zullen mij 

wellicht al eens gezien hebben, ik ben 

al gestart met werken sinds vorige 

week. Jullie zullen mij vaak tegen 

komen op maandag tot en met 

donderdag.  

Ik heb op het Drenthe college hier in Meppel de opleiding gespecialiseerd pedagogisch 

medewerker niveau 4 gevolgd in 2015 tot en met 2018. 

Mijn hobby is fotografie, in het weekend doe ik veel shoots in de natuur of in mijn studio. 

Onder de naam Photography by Tess kun je mijn werk als fotograaf vinden op Facebook. 

Willen jullie nog meer over mij weten? Stel mij gerust een vraag. 

 

Tot snel! 

KDV/Peuters: 

Afgelopen week was het vakantie. Deze vakantie stond voor ons in het thema van 

uitvindingen en technologie. We hebben veel uitvindingen gedaan. 

Zo hebben we op het KDV met pasta geknutseld, spaghetti geverfd, rijst gekleurd. 

BSO: Op de Bso zijn we naar de ontdekhoek geweest. Hebben we een heuse vulkaan laten 

uitbarsten en hebben we geleerd hoe een schaduwspel werkt. 

 

 BSO:  WE GAAN EEN PAAR KEER 

NAAR DE TESSISBAAN OM TENNISLES 

TE KRIJGEN 



   

   

   
 

 

 

 

 

 

 

 

Kindpunt Academy: 

Maandag 16 maart 

19.30 uur 

Locatie: Dingstede 

Meppel 

Thema innovatie in het 

onderwijs 

Zie de flyer als bijlage 

van de nieuwsbrief 

Meer informative en 

aanmelden: 

www.kindpunt.nl 

NA DE VOORJAARSVAKANTIE GAAN WIJ OP DE BSO 

WERKEN MET VERSCHILLENDE TECHNIEKEN.  

Dit is een heel breed project en duurt tot de meivakantie. 

We gaan samen heel veel technieken ontdekken en 

beleven. Dit kan creatief zijn, maar ook sportief of in de 

keuken … 

We verklappen er een paar:  

WORKSHOP GRAFFITI SPUITEN 

 


