
 

 

 

Top!  
Deze week waren er veel dingen waarvan we kunnen zeggen: ‘TOP!’  
De opbrengst van de collecte voor de Voedselbank bijvoorbeeld: maar 
liefst €566,40 werd er opgehaald voor dit goede doel! Ook de 
Dankdagvieringen waren mooi en waardevol. 
Het schoolontbijt was ook TOP, net zoals de eerste ronde van de crea-
doe-momenten. En hebt u de nieuwsblaadjes van Rijssen gelezen? Er 
waren een aantal berichtjes en foto’s afkomstig van onze school: Top!  
 

Van het bestuur: vitaliteit in corona-tijd!  
Met ingang van augustus 2019 is er binnen PCPO een beleidspunt gaande voor personeel rondom vitaliteit.  
Vitaal aan het werk blijven is natuurlijk iets van alle tijden, maar vooral nu extra belangrijk geworden.  
Het bestuur heeft er iets over geschreven dat zij graag met u wil delen. 
 

“Ook wij hebben onze fysieke vergaderingen vervangen door online meetings. De onwennigheid van een steeds  
meer digitale wereld om in te werken is wel voorbij. We blijven natuurlijk hopen op een snelle terugkeer naar 
normaal, maar we weten dat dat nog wel even duurt. Daarom zijn we blij met ons beleidsplan vitaliteit.  
Dit plan is recent vastgesteld en zet lijnen uit om zoveel mogelijk te borgen dat PCPO personeelsleden gezond  
blijven en met plezier werken aan hun vaardigheden en kennisniveau. Onder leiding van een psycholoog zijn er 
online teamsessies, is individueel een spreekuur mogelijk en spreken we concreet over mogelijkheden om  
als teams op de scholen en als staf en directies te groeien in deze vitaliteit.  
We wensen alle ouders en verzorgers sterkte en veerkracht toe in deze soms verwarrende tijd!”  
 

Voortgangsgesprekken 
Volgende week zullen de voortgangsgesprekken plaatsvinden. We willen u,  
als ouders/verzorgers van onze leerlingen, heel graag ontmoeten en met u  
in gesprek gaan over de ontwikkeling van uw kind. Om dit te kunnen 
realiseren binnen de huidige coronamaatregelen, hebben we toch moeten 
besluiten om de gesprekken online te voeren. Via Parro hebt u zich in kunnen 
schrijven en ontvangt u een tweetal brieven met uitleg over de  
manier waarop we de gesprekken hopen te voeren.  

Heeft u zich op gegeven voor dinsdag, dan ontvangt u maandag een brief via Parro met daarin de link  
voor het gesprek. Heeft u zich opgegeven voor donderdag dan ontvangt u woensdag deze brief.  
We hopen dat we, ondanks de afstand, goede gesprekken hebben met elkaar!  
 

Week van de mediawijsheid  

Tijdens de Week van de Mediawijsheid doen leerlingen van groep 7 en 8 mee aan MediaMasters.  
Met deze serious game maken leerlingen spelenderwijs kennis met de kansen en de gevaren van media.  
Zij gaan in de klas en thuis aan de slag met verschillende opdrachten over onderwerpen zoals  
WhatsApp, privacy, cybercriminaliteit en nepnieuws. De klas die de meeste 
punten (‘bits’) scoort, mag zich de ‘meest mediawijze klas van Nederland’ 
noemen én wint mooie prijzen. 
 

MediaMasters is een onderdeel van de Week van de Mediawijsheid. Dit jaar 
staat de week in het teken van media en gezondheid. Hoe kun je media 
gebruiken om gezond te blijven? En hoe haal je met behulp van media het beste uit 
jezelf? Dat is namelijk voor iedereen anders. De landelijke wedstrijd tijdens de Week van de  
Mediawijsheid is het hoogtepunt. De landelijke wedstrijd van MediaMasters vindt plaats van  
5 tot en met 13 november 2020. Wilt u meer weten over Mediawijsheid 
zie: https://www.weekvandemediawijsheid.nl/ of https://www.mediawijsheid.nl/.    
 
 

https://www.weekvandemediawijsheid.nl/
https://www.mediawijsheid.nl/
http://www.beatrixschoolrijssen.nl/


Verslag MR vergadering 3 november 2020 
Als MR houden we de ouders graag op de hoogte van hetgeen besproken is in de vergadering. Mocht u als ouder 
graag zaken besproken willen zien, laat het ons als ouder-MR leden dan weten! 
Afgelopen dinsdag hebben wij als MR bij de volgende punten stil gestaan. 
· Protocol thuisonderwijs 
Vanuit school is er een protocol opgesteld voor het thuisonderwijs, toegespitst op verschillende situaties. Denk aan 
leerlingen die nu thuis in quarantaine zitten, een leerkracht die vanwege corona in quarantaine moet, of 
bijvoorbeeld een Lock down, zoals dit voorjaar, waarbij alle leerlingen thuis zitten. Als oudergeleding hebben we 
kritisch naar het document gekeken. We hebben met de leerkrachten van gedachten gewisseld hoe we het beste de 
kwaliteit van onderwijs ook in deze situaties kunnen waarborgen. De school neemt onze aanbevelingen mee in de 
verdere uitwerking van het protocol. 
· Website 
De school gaat tezamen met een oudergeleding werken aan een nieuwe website. De nieuwe website moet een goed 
visitekaartje worden voor zowel ouders van bestaande leerlingen als ouders van eventuele nieuwe leerlingen. 
· Verkeersveiligheid 
Als MR hebben we kort stil gestaan bij de verkeersveiligheid rondom school. Er is al contact met de gemeente 
hierover. Binnenkort vindt er een gesprek plaats. 
· Schoolplan 2019-2023. 
In het schoolplan staan mooie ambities/streefdoelen vastgelegd. Elk schooljaar worden deze ambities uitgewerkt in 
een jaarplan. Als MR vonden we het een goed moment om terug te blikken en vooruit te kijken. Wat hebben we de 
afgelopen jaren bereikt en wat willen we de komende jaren bereiken. We zien dat er mooie ontwikkelingen zijn 
gerealiseerd, kijkende naar bijvoorbeeld de Cheetah groep, de verbredingsgroep en de praktijkklas. Ook op het 
gebied van Wetenschap en Technologie wil de Beatrixschool zich blijven ontwikkelen. Als MR hebben wij ook 
stilgestaan bij de ICT kennis en cloud-vaardigheid van leerkrachten. We zijn blij met het voornemen om de komende 
tien-minutengesprekken digitaal te gaan doen. Een goed initiatief in deze tijd van corona. 
Namens de oudergeleding van de MR, 
Maarten Dommerholt, Ard Kunst en Ellen Woolderink 
 

Even voorstellen 

Al heel wat studenten en stagiaires hebben zich in de afgelopen weken aan u voorgesteld. 
We zijn heel blij met hun hulp in de groepen! Vandaag is Phoebe Sjabbens aan de beurt:  
Hoi hoi, mijn naam is Phoebe Sjabbens en ik ben 17 jaar. Ik zit op het CSG Reggesteyn in 
Rijssen. Ik loop tot en met de voorjaarsvakantie elke vrijdag stage in groep 1B, met heel veel 
plezier! Ik hoop dat ik over een aantal jaar mijn diploma heb, en zelf voor de klas mag gaan 
staan. 
 

Agenda  
 

 
 

 
Tenslotte nog een paar ‘top’-foto’s van deze week 

 
 
 

   
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 10 en 12 november  Facultatieve voortgangsgesprekken 

 18 november  ICT-Scholing – alle kinderen zijn vrij! 

 25 november  GMR vergadering 

Groep instroom/ 1a gezellig  
aan het schoolontbijt 

Dankdagviering van groep 5, 5/6 en 6   
in het speellokaal 

Groep 2a viert Dankdag 


