
   

   

   
 

 

Nieuwsbrief  33                                        19-06-2020 
 

Kindcentrum   

KC Beatrix 
De Vissersingel 1, 7942EA Meppel 

www.beatrixschoolmeppel.nl  T: 0522-251716 

 

Geachte ouder(s) verzorger(s) 

Het is aftellen deze weken. Veel zaken worden afgerond en de 

sfeer in de school wordt een beetje geheimzinnig! In de 

brievenbus de uitnodiging voor mijn eigen afscheid…dan wordt 

het toch wel echt! 

Nog even genieten van de leuke dingen op en rond de school: 

Theaterles, Ontdekken aan de waterkant, gym op het 

Troelstraplein, buitenlessen op het plein….. 

Maar nu eerst weekend! 

Liesbeth van Schaik 

 

 

 

 

 

Nieuw op de website en facebook: Groep 5-6 aan de waterkant 

 Let op de nieuwe sportactiviteiten 

de komende tijd!! 

 

 

 

Belangrijke Data 

30-6-2020 

Afscheid gr 8 
 

Belangrijke 
mededeling 

Voor de ouders van 
groep 8: 
De uitnodiging voor het 
afscheid van groep 8 
komen binnenkort met 
uw kind mee! 

 

Nieuwe info over de 
richtlijnen voor de 
Kinderopvang 

Zie verderop in de nieuwsbrief 

 

 

 
 

Verderop in de nieuwsbrief de 

groepsverdeling voor volgend jaar! 

http://www.beatrixschoolmeppel.nl/


   

   

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Prietpraat:  

Er wordt druk gewerkt in de groepen. Iedereen is bezig voor vaderdag. Sommige kinderen 

moeten twee dingen maken: ook voor hun ‘bonusvader’. Op de vraag van juf wie twee 

pakketjes moet maken vanwege een bonusvader vraagt een leerling: “Wat is een 

bonenvader?” 

Juf Charlotte heft de kleuters voorbereid op het vertrek van Juf Liesbeth. Wanneer juf 

Liesbeth het plein oploopt reopen de kinderen: “Juf Charlotte… ze is helemaal niet weg!” 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

Kanjers van de week: Achraf en Imran, Zij 

hebben na de waterles van groep 5-6 een paar 

emmertjes uit het water gehaald die per ongeluk 

losgeschoten waren. 

Hobby’s: Voetballen en juf helpen 

Liefste: Lekker buiten spelen! 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

Mop van de week:  

Juf: 'Sietse, je zou echt eens in bad moeten gaan.' 

Sietse: 'Nee hoor, ik word later namelijk stinkend 

rijk!' 

 
Wennen aan de nieuwe groep en  

kennismaken met de nieuwe leerkracht: 

Maandag 29 juni a.s. 



   

   

   
 

Groepen volgend jaar… 
 
De Medezeggenschapsraad heeft afgelopen donderdag ingestemd met de 
formatieplannen voor volgend jaar. In het volgende overzicht ziet u de leerkrachten 
verdeeld over de groepen. 
We werken dit schooljaar met vier groepen. Dat betekent dat we een situatie hebben met 
allemaal combinaties. De combi 4-5 heeft een Leerkracht in opleiding (LIO) op drie dagen 
in de week. 
Zoals al eerder in de nieuwsbrief aangegeven gaan de groepen per groep door. Ze vormen  
dus met de nieuwe groep een nieuwe klas.  
Bijv.: Groep 4 wordt 5 en komt samen met de huidige groep 5 die 6 wordt. Samen vormen 
zij een nieuwe groep 5-6. 

Groep  1-2  

15 lln  

3-4  

 22  lln  

5-6  

24 lln  

7-8  

19 lln  
Maandag  Margreta Bouwhuis  Jellie Gietema  Hugo van der Veen  

Roelof Alkemade  
Cor Hartholt  

  Margreta Bouwhuis  Jellie Gietema  Hugo van der Veen  
Roelof Alkemade  

Cor Hartholt  

Dinsdag  Margreta Bouwhuis  Jellie Gietema  Gerrianne   
Groen  
Roelof Alkemade  

Cor Hartholt  

  Margreta Bouwhuis  Jellie Gietema  Gerrianne   
Groen  
Roelof Alkemade  

Cor Hartholt  

Woensdag  Margreta Bouwhuis  Jellie Gietema/  
Karin Waringa  

Gerrianne   
Groen  
Roelof Alkemade  

Pieter de Kruijter  

  -  -  -  -  

Donderdag  Esther Tennekes  Karin Waringa  Gerrianne   
Groen  

Pieter de Kruijter  
  

  Esther Tennekes  Karin Waringa  Gerrianne   
Groen  

Pieter de Kruijter  
  

Vrijdag  Esther Tennekes  Karin Waringa  Hugo van der Veen  Pieter de Kruijter  

  -  -  Hugo van der Veen  Pieter de Kruijter  

  

Hugo van der Veen (directeur) is Dinsdag en Woensdag ambulant. Esther Tennekes is op maandag 
en dinsdag ambulant voor alle werkzaamheden als Intern Begeleider.   
  

Opmerkingen:  
• Ilse de Haan werkt 4 dagen als onderwijsassistent (ma-do)  
• Bij groep 5-6 is een LIO (leerkracht in opleiding)  
• Cor Hartholt is ook vakleerkracht gymnastiek op vrijdag. 
• Christian Wolters is vakleerkracht gymnastiek op woensdag.  

  
De medezeggenschapsraad heeft ingestemd met deze formatieverdeling. 

 

Het zal best even wennen worden met de nieuwe samenstelling van alle 

groepen. Maar we hebben er allemaal veel zin in! 

 



   

   

   
 

 

 

 

 

 

 

 

Neusverkoudheid - aangepaste regels vanaf 17 juni 

Kinderen tot zes jaar hoeven niet langer thuis te zijn als ze verkouden zijn. Het 

Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) heeft het beleid voor 

kinderdagverblijven en scholen aangepast naar overleg met het Outbreak 

Management Team (OMT). 

Voor kinderen van 0 tot 6 jaar geldt dat zij bij een neusverkoudheid gewoon naar de 

kinderopvang mogen, behalve: 

• als het kind ook koorts  of andere COVID-19 klachten heeft; 

• als het kind ook een contact is van een patiënt met een bevestigde COVID-19 infectie; 

• als het kind ook een volwassen gezinslid heeft met klachten passend bij COVID-19 
(verkoudheidsklachten en koorts (vanaf 38 graden) en/of benauwdheid) en de testuitslag 
van het gezinslid is nog niet bekend. 

Voor kinderen vanaf 6 jaar geldt dat zij thuisblijven: 

• bij verkoudheidsklachten of andere klachten die passen bij COVID-19 (neusverkoudheid, 
loopneus, niezen, keelpijn, lichte hoest, verhoging of koorts (vanaf 38 graden) en/of 
plotseling verlies van reuk of smaak);  

• als het kind een volwassen gezinslid heeft met klachten passend bij COVID-19 
(verkoudheidsklachten en koorts (vanaf 38 graden) en/of benauwdheid) en de testuitslag 
van het gezinslid is nog niet bekend.  

Als uw kind (vanaf 6 jaar) elk jaar hooikoorts heeft of chronisch verkouden is, dan herkent 

u als ouder deze klachten. Uw kind mag dan wel naar de kinderopvang, maar wilt u dit wel 

melden bij de locatiecoördinator om misverstanden te voorkomen?   

Bij twijfel, of als de klachten anders zijn dan gewend, blijft het kind thuis tot de (nieuwe) 

klachten voorbij zijn of het bekende klachtenpatroon is teruggekeerd. 



   

   

   
 

 

De BSO werkt al een tijdje met het thema typisch 
Hollands. 
Volgende week gaan we dit afsluiten en daarna 
gaan we ons richten op de zomervakantie. We 
sluiten natuurlijk niet zomaar af… 
Donderdag 25 juni komt de moeder van 
Alexander, van Stroopgoed, stroopwafels bij ons 
bakken! We leren het proces, welke ingrediënten 
er nodig zijn en natuurlijk is er voor iedereen een 
lekkere wafel!  

De kinderen van de dreumes en peutergroep werken over water. Deze week hebben we 

ontdekt wat drijven en wat zinken is! 

Volgende week vieren we met de kinderen van het kinderdagverblijf de afsluiting van het 

schooljaar. De ouders hebben hier inmiddels een brief over ontvangen.  

 
 

Herhaald Bericht van de 
feestcommissie: 
 
Beste ouder(s)/ verzorger(s), 

 
Zoals u ongetwijfeld al gelezen 
heeft, gaat juf Liesbeth KC Beatrix 
verlaten als directeur. We willen dit 
niet zomaar voorbij laten gaan en 
nodigen u uit om op 1 juli Liesbeth 
gedag te zeggen. Tussen 11.00 uur en 

12.00 uur is dit mogelijk buiten op het plein bij de tribune.  
 

Hierbij volgen we de richtlijnen van het RIVM en vragen wij u zich 
daar ook aan te houden (afscheid nemen op afstand…. het is niet 
zoals we het wensen, maar het is even niet anders…). 
 
Komt u ook?  

 



   

   

   
 

 
 
 

 


