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AGENDA
8 januari weer naar school.
18 januari Teamvergadering.
24 januari Schaken.

Welkom op school
We zijn heel erg blij als school met de aanwas van leerlingen in groep 1. Dat kan er ook toe leiden dat
we, als de groep verderop in het schooljaar te groot wordt, deze zoveel mogelijk moeten splitsen. We
bereiden ons hierop voor. We houden u hiervan op de hoogte.
Na de vakantie komen door verhuizing vier nieuwe kinderen bij ons op school. Het zijn Olivier en Floris
en Brit en Roos. We vinden het fijn dat jullie ook bij de Beatrixgemeenschap gaan horen.
Korte terugblik op december.
December is de maand van de feesten, totaal verschillende, maar ze hebben wel de nodige impact
bij de kinderen. Al weken draaide het allemaal om sinterklaas en ook dit jaar hebben we het feest
op een fijne manier binnen de school mogen vieren.
De sint had een vast punt in de hal waar de kinderen naar toe kwamen, en dat is ons goed bevallen.
Op 6 december nadat de sint de aftocht heeft geblazen komt dan een soort van harde las. De
kerstbomen komen in de klas, lichtjes worden opgehangen en de voorbereiding voor de kerstmusical
is in volle gang. Als ik dit schrijf oefenen de kinderen voor de laatste keer en gaan we ’s avonds met
elkaar in de Maranatha kerk vieren dat eens heel lang geleden het kindje Jezus voor ons allemaal
geboren is. Het decor voor de musical met veel sterren is klaar.
We kunnen op veel verschillende manieren over de geboorte van het kindje Jezus spreken.
Iemand zei het eens zo: De ster, klein teken van de geboorte van groot Licht.
Ander nieuws is, dat op het kantoor van de VPCO er onlangs contracten zijn ondertekend waarin
afspraken staan die allemaal te maken hebben met de zonnepanelen op de VPCO scholen en de
levering van de energie. We verwachten dat de zonnepanelen in het komende kalenderjaar op het
Beatrixdak geplaatst worden.
We zijn blij dat we vacature die ontstond toen meester Bram aangaf minder te willen gaan werken,
hebben kunnen opvullen. Everdien de Bruin uit Harderwijk is de nieuwe juf. Ze gaat werken op
maandag, dinsdag en vrijdag, maar omdat ze pas op 1 februari klaar is met de studie, wordt de
nieuwe situatie een maand uitgesteld. Dat betekent dat ook in januari juf Nymphe de maandag doet
en meester Bram de andere dagen.
Rest mij nog u allemaal fijne Kerstdagen en een gezond 2018 te wensen.
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Nieuws vanuit de groepen

Wat is het weer gezellig versierd op school en in de klassen. En dan sneeuwde
het ook nog!
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