
   

   

   
 

 

Nieuwsbrief 6                                             8-10-2019 
 

Kindcentrum   

Beatrix 
De Vissersingel 1, 7942EA Meppel 

www.beatrixschoolmeppel.nl  T: 0522-251716 

 

Geachte ouder(s) verzorger(s) 

We hebben de feestelijke week van het kindcentrum afgesloten 

met een mooi feest voor al het personeel van onze kindcentra. 

We hebben ook als volwassenen heerlijk genoten van deze 

traktatie: lekker wezen varen in Giethoorn, een heerlijke maaltijd 

en een gezellig dansfeest. Zo’n jubileum is een mooi moment om 

stil te staan bij het resultaat van vijf jaar samenwerken. Veel 

kinderen van ons kindcentrum kennen we echt vanaf de 

wieg…….Mooier kan het niet! 

Fijn weekend! 

Liesbeth van Schaik 

 

Nieuw op de website en facebook: swim2play, feest, start 

kinderboekenweek 

Onrust in onderwijsland 

De onrust in onderwijsland is weliswaar even geluwd 

maar….nog lang niet over. Er is geld vrijgemaakt voor een 

CAO maar daar redden we het niet mee in  de plannen. 

Ondertussen merken we dat het lerarentekort écht heel 

ernstig is. Scholen die kinderen naar huis sturen voor één dag 

of langer. Geen vervanging bij ziekteverlof en de druk die 

oploopt voor de overblijvende leerkrachten. Er zijn weer 

plannen voor acties om te laten weten dat de problematiek 

 

Belangrijke Data 

17-10-2019 

Afsluiting 

kinderboekenweek 

21-10-2019 

herfstvakantie 
 

Belangrijke 
mededeling 

De kinderboekenweek 
is gestart. We hebben 
veel leuke activiteiten 
op school rondom het 
thema: Op reis. 

In de boekhandel zijn 
leuke aanbiedingen 
speciaal voor kinderen. 

 Neem een kijkje bij de 
boekwinkel en reis (in 
je hoofd) mee! 

 

 

 

 
 

Door ziekte en verschuiving van personeel/taken is de 

nieuwsbrief deze week verschoven naar dinsdag  

http://www.beatrixschoolmeppel.nl/


   

   

   
 

nog steeds niet is opgelost en zelfs niet wordt aangepakt. 

Zolang we het zelf oplossen (directie voor de groep, extra werken, leerlingen naar huis) 

merken ze in Den Haag niet hoe serieus het probleem is. Dus ACTIE! 

 We houden u op de hoogte van de acties in het land. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kanjers van de week: De kinderen die hebben 

geholpen met het klaarzetten voor de ouderavond! 

Hobby’s: Juf en meester helpen. Gezellig kletsen en 

niet naar huis gaan. 

Leukste vak: kwebbelen! 

Liefste: iedere dag klussen doen voor Juf en Meester 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

Mop van de week: 
Annemieke komt bij de 

dokter. Daar ziet ze een 

skelet staan. Ze vraagt aan 

de dokter: 'Waar heeft u die 

gekocht?'  

'Gekocht?' vraagt de dokter 

verbaasd. 

 'Dat was mijn eerste 

patiënt.' 

Bij de kinderboekenweek hoort natuurlijk ook lekker lezen! 

Heb je je boek uit? Ruil hem op school op 17 oktober……..dan hebben we 

boekenruilmarkt! 

Neem mee op donderdag 17 oktober: boek dat je hebt gelezen 

Ruil je boek op school met iemand anders, misschien wel twee keer of drie keer tot je 

het goede boek hebt! 

De leerlingraad is bijeen geweest. We 

hebben een nieuwe voorzitter 

gezkozen (Maxim)  

We zijn op zoek naar 4 nieuwe leden: 

2 van Talent en 2 van de Beatrix. Stel 

jezelf verkiesbaar…en wie weet word 

je gekozen??? 

8 november verkiezingen!! 



   

   

   
 

Klimmen in Meppel 
Meppel Actief & Gezond organiseert 
samen met Klimpark Hesselingen 
Meppel, een klimactiviteit voor 
leerlingen van de basisschool. Op 
donderdag 17 oktober starten twee 
ronden. Je kunt je aanmelden voor 1 
ronde, start 14:30 uur of 16:00 uur. Bij de 
aanmelding geef je aan of het 
deelnemende kind kleiner of groter is 
dan 1.30 meter. De aanmeldingen gaan 
hard, dus kijk snel op: 
https://meppelactief.nl/agenda-
item/klimmen/ 
 
Wijziging gymrooster 
Per 2 oktober is het gymrooster iets 
gewijzigd, in verband met swim 2 play.  
Groep 1 en 2 gymt tijdens de swim 2 play 
periode niet.  
 
Het rooster voor de komende periode 
(nog 4 x ) is, op de woensdag: 
8.30 uur = groep 7 en 8  
9.10 uur = groep 3 en 4  
10.45 uur = groep 5 en 6 

Open Bedrijvendag in Drenthe  
Op zaterdag 2 november vindt weer de grootste open dag van Nederland 
plaats; de Open Bedrijvendag Drenthe. Ook dit jaar kun je een kijkje nemen 
achter deuren, die normaal voor jou gesloten blijven. Kijk op de website voor 
meer informatie: https://obdd.nl/ 
Op dinsdag 1 oktober, hebben de groepen 7 en 8, al wat meer gehoord over 
deze open bedrijvendag.  
4 gastdocenten hebben in de klas, wat meer uitleg gegeven over deze dag.  
 

https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fmeppelactief.nl%2Fagenda-item%2Fklimmen%2F&data=01%7C01%7Cc.hartholt%40pcbomeppel.nl%7C8037be4c9f26445c401108d745ade62c%7C68ff5557eda14b30af4257ceb20ea5cb%7C0&sdata=KQKomIpX%2FGEvkSirW02AN32lZDWtwfGCj5xZxEquG7Y%3D&reserved=0
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fmeppelactief.nl%2Fagenda-item%2Fklimmen%2F&data=01%7C01%7Cc.hartholt%40pcbomeppel.nl%7C8037be4c9f26445c401108d745ade62c%7C68ff5557eda14b30af4257ceb20ea5cb%7C0&sdata=KQKomIpX%2FGEvkSirW02AN32lZDWtwfGCj5xZxEquG7Y%3D&reserved=0
https://obdd.nl/


   

   

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

De komende weken nog veel meer leuke sport en spelactiviteiten!! 

Kom je ook kijken….en meedoen? 

 

 

 

 

 

 

 

Sport en spel bij de BSO 

Donderdag 17 oktober a.s. 16.00- 17.30  afsluiting 

kinderboekenweek 

Reis mee met de mooiste voertuigen naar de mooiste 

landen…. 

En kom op bezoek  in alle klassen! 


