Een goed gesprek
Deze week hebben we ervaren dat afstand er niet toe doet, wanneer we in
gesprek gaan met elkaar. Voor het eerst werden de 10 minuten gesprekken
gehouden via Teams. Hier en daar was er een kleine storing, maar we mogen
terugkijken op goede, inhoudelijke gesprekken rondom de ontwikkeling van
uw kind(eren). We willen iedereen bedanken voor zijn/haar inzet en geduld!

Scholingsdag 18 november
Woensdag 18 november zijn alle kinderen van het PCPO vrij. Met de andere scholen van PCPO hebben we
een scholingsdag, geheel in het teken van ICT. We beginnen met een gezamenlijke digitale bijeenkomst en
zullen daarna met ons eigen schoolteam ons verdiepen in allerlei zaken met betrekking tot digitale vaardigheden.
Een dag met veel afwisseling; in de ochtend denken we na over wat we de kinderen allemaal willen leren op het
gebied van digitale vaardigheden. We zullen een leerlijn digitale geletterdheid opzetten en dit concreet inhoud
geven. Daarvoor komt HCS Happy Innovation ons inspireren. Het middagprogramma zal in het teken staan van
het verder ontwikkelen van onze eigen vaardigheden. We gaan voor een zinvolle en leerzame dag!

Week van de MediaWijsheid
Groep 7 en 8 hebben deze week meegedaan met de landelijke wedstrijd Media Masters. Een serious game over
de kansen en gevaren van (digitale)media. Door het spelen van de game krijgen kinderen meer basiskennis over
mediawijsheid. Of groep 7 of groep 8 de titel “Meest mediawijze klas van Nederland” heeft gewonnen, dat horen
ze maandag 16 november. Maar ook al zouden ze niet winnen, ze hebben wel veel geleerd deze week!

Sinterklaas
Zie ginds komt de stoomboot… Deze week werd ook op school het Sinterklaasjournaal bekeken.
Vol spanning wachten we af of er genoeg kolen zijn om de boot “ergens” in Nederland te laten
aankomen. Zo gauw de Sint in het land is, zullen we contact met hem opnemen en overleggen hoe
we dit jaar vorm kunnen geven aan het Sinterklaasfeest. Jammer genoeg kan de Sint niet op school
komen, want hij moet natuurlijk extra voorzichtig zijn door het Coronavirus! Toch hebben we er het
volste vertrouwen in dat 4 december een feestelijk dag wordt voor alle kinderen van de Beatrixschool!

Bericht van de Passiebloem
Zoals u eerder al kon lezen, willen wij namens de Kindertuin (locatie
Passiebloem) graag aan jullie laten weten wat wij allemaal doen bij ons op de
groepen. Ondanks alle coronamaatregelen, kunnen de kinderen nog
gewoon bij ons komen (als ze geen klachten hebben natuurlijk) en
inmiddels raken ze al steeds meer gewend aan de mondkapjes,
die wij als leiding dragen bij het brengen/halen van de kinderen.
Afgelopen weken hebben wij gewerkt en gespeeld rondom het thema
‘herfst’ en ‘Fiet wil rennen’. Omdat het nog vaak lekker weer was
hebben we veel buiten gespeeld op het nieuwe plein en hebben we heerlijk kunnen wandelen in het bos!
Wat fijn dat we dit samen konden doen! Soms was het ook echt regenachtig herfstweer en hebben we in school
leuke dingen gedaan. Zo hebben we allerlei mooie dingen gebouwd met de blokken, spelletjes gedaan in de
gymzaal, appelflappen gebakken en coole dingen geknutseld. Van al deze dingen maken we foto’s die
we dan weer kunnen delen met ouders, zodat zij ook meekrijgen wat wij (hun kinderen) ’s middags doen,
leuk! In ons volgende stukje kunt u lezen wat we de komende tijd gaan doen! Tot de volgende keer!

Agenda
18 november
25 november
4 december
4 december

ICT-Scholing – alle kinderen zijn vrij!
GMR vergadering
Sinterklaas
Gebedsgroep

