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Vooraf
In deze nieuwsbrief weer het laatste
nieuws in en rondom school. We
kijken terug en vooruit. Én er staan
dit keer een aantal oproepjes voor
hulp of ondersteuning, dichtbij en
ver weg.
Even voorstellen
Mijn naam is
Bea KeegstraAalbers.
54 jaar
geleden ben ik
geboren in Zwollerkerspel (ben
benieuwd of iemand weet waar dat
lag). Na de HAVO ben ik naar
Groningen gegaan om daar mijn
bevoegdheid als leraar te halen. Een
leuke en leerzame tijd.
In 1987 ben ik met Bert getrouwd,
samen hebben we 4 lieve dochters
gekregen. Drie zijn er al getrouwd
en de jongste studeert in Zwolle.
Het is dus erg rustig in huis. Ook
hebben Bert en ik samen 5
kleinkinderen, iets om heel erg van
te genieten.
Na in Amsterdam en in Utrecht op
een basisschool te hebben gewerkt
gingen we verhuizen naar Duitsland,
omdat Bert daar werk kreeg. We
gingen wonen in Essenheim, een
dorpje in de buurt van Frankfurt.
Een bijzondere, waardevolle en
mooie tijd. Ook daar mocht ik
werken in een Kindergarten wat
goed voor mijn Duits is geweest.
Na deze tijd in het buitenland zijn
we in Barneveld neergestreken.
Daar ben ik op ‘de Bron’ gaan
werken (als leerkracht en IB-er) en

een tijd later heb ik naast de Bron
ook nog op ‘de Wegwijzer’ in
Hilversum als IB-er/teamleider
gewerkt.
Drie jaar geleden ben ik begonnen
met de opleiding tot schoolleider,
deze heb ik afgerond en ik had zin in
een nieuwe baan. Die heb ik dus
gekregen op een school met een
naam die goed bij mij past, nl. de
Beatrixschool.
Naast mijn werk (wat ook mijn
hobby is) mag ik graag volleyballen,
wandelen, kleding naaien (het liefst
gala-kleding), lezen en genieten van
gezelligheid met het gezin of met
vrienden.
Ik hoop en bid dat ik een mooie tijd
samen met de kinderen, de collega’s
en met de ouders op de
Beatrixschool mag beleven onder de
zegen en met de hulp van onze God
en Vader.
Als u nog meer van mij wil weten….
Spreek mij rustig aan.

Oudercommissie
Binnen de oudercommissie nemen
we helaas afscheid van Henriëtte
van de Loenhorst en Joke van Eck.
Beiden hebben aangegeven dat ze
vanwege persoonlijke
omstandigheden moeten stoppen
met de werkzaamheden binnen de

oudercommissie. We willen hen
hierbij enorm bedanken voor hun
inzet in de afgelopen tijd.
Er waren al twee vacatures binnen
de OC en daar kwamen er nu dus
nog twee bij. We zijn heel blij om u
te kunnen melden dat we inmiddels
in alle vacatures hebben kunnen
voorzien! In het nieuwe schooljaar
heten we welkom als
oudercommissielid: Annemarie van
de Brink (moeder van Nathan), Bea
van Lagen (moeder van Britt en
Daan), Bea van de Bosch (moeder
van Thijs) en Jessica Donkersteeg
(moeder van Naomi en Leonie). Veel
plezier toegewenst in jullie
werkzaamheden!
Schoolreizen
We kijken terug op 3 gezellige
schoolreizen! Fijn dat alles
voorspoedig is verlopen en dat de
kinderen hebben genoten van een
gezellig dagje uit!

- Malkenschoten groep 1 en 2 -

Gezocht:
nieuwe prentotheekouder!

- Julianatoren groep 3 t/m 5 –

- Burgers Zoo groep 6 en 7 Schoonmaak
In deze nieuwsbrief willen we alvast
uw aandacht vragen voor de
schoolschoonmaak aan het einde
van het jaar.
We willen u allemaal van harte
oproepen om hierin uw steentje bij
te dragen. Misschien heeft u zich
aan het begin van het schooljaar nog
niet op (kunnen) geven. We willen u
vragen om dit alsnog te doen door
contact op te nemen met
Heidi van Essen (06 29623387) of
Wilma Broekhuizen (06-10290157).
De schoonmaakmomenten zijn:
 Dinsdagmiddag
3 juli om 13.00 uur
 Woensdagmorgen
4 juli om 8.45 uur
 Donderdagavond
5 juli om 19.00 uur
Graag een emmer en een doek
meenemen. Via de mail ontvangt u
nog een bijlage met de ouders die
zich tot nu toe al opgegeven
hebben. Kijkt u hier nog even naar
voor de zekerheid?
Prentotheek
We werken bij de prentotheek ook
toe naar het einde van het jaar.
Volgende week donderdag 21 juni,
kunt u voor het laatst
prentenboeken lenen met uw kind.
Op donderdag 28 juni en 5 juli kunt
u alleen nog maar boeken inleveren.

We zijn voor het nieuwe schooljaar
op zoek naar een nieuwe
prentotheekouder!
U verzorgt dan wekelijks de uitleen
samen met een andere ouder.
Interesse? Geef dit dan door aan
juf Gerlinde  of spreek één van
de prentotheekouders aan.
Oproep taalmaatje
Muna Maksouma, de moeder van
Mais (gr. 4) en Reem (gr. 2), is op
zoek naar een taalmaatje. Helaas
zijn de wachttijden erg lang,
waardoor ze nog geen taalmaatje
heeft gevonden. Wie van u zou het
leuk vinden om 1x per week bij haar
langs te gaan en te helpen met
Nederlands? Ze volgt nu een
taalcursus op B1-niveau. Het gaat
vooral om het oefenen met
huiswerk over grammatica en
zinsopbouw, eventueel oefeningen
op de computer.
Bij interesse kunt u contact
opnemen via WhatsApp met Muna:
06-87883915
Nog even dit…
Er wordt ondertussen hard
doorgewerkt aan het schoolplein
van groep 1 t/m 4!

Oproep luiers voor Lesbos
We hebben het verzoek gekregen
om een oproep te plaatsen voor een
bijdrage aan een project voor de
allerkleinsten van de vluchtelingen
op Lesbos. Als u dit initiatief wilt
steunen, kunt u luiers en
luierdoekjes doneren. Klik voor
meer informatie hier.

Agenda
16 juni

Oud papier

17 juni

Vaderdag

18 juni

Gebedskring

21 juni

Dode hoekproject gr. 6-7

3 juli

Musical groep 8

3 juli

Schoonmaakmiddag

4 juli

Schoonmaakmorgen

5 juli

Wenmiddag gr. 1-3
(gr. 3 en 3/4 vrij)
Schoonmaakavond

10 juli

Rapport mee

10 juli

Afscheid(savond) groep 8

12 juli

Vossenjacht gr. 3 t/m 7

13 juli

11.00 Sing-Out

13 juli

Gr. 5 t/m 8 middag vrij

5 juli

16 juli Zomervakantie
24 aug.

Verjaardagskalender juni

Gevonden voorwerpen Emté
We kregen een telefoontje van
supermarkt Emté dat er bij hen heel
veel gevonden voorwerpen liggen,
voornamelijk jassen en spullen van
kinderen. Bent u afgelopen tijd iets
kwijt geraakt? Misschien goed om
daar een kijkje te nemen. De spullen
blijven nog ongeveer een week
bewaard.

15
16
17
18
18
19
20
20
22
24
24
26
29
30
30

Naam
Lynthe Meurs
Gerben Top
Ramon van Essen
Aaron Bosch
Kevin van den Bosch
Jasmin van Essen
Naomi Bosch
Sophie van Kooten
Silvan van Essen
Dianne van 't Foort
Juf Paula
Liv Huisman
Jelle van de Loenhorst
Leroy van Essen
Nienke vd Loenhorst

Groep
3/4
4
3/4
4
7
6/7
3/4
3
2
3/4
1
8
3
8

