
 

 

 

Tijd 
Langzamerhand beginnen we te wennen aan de nieuwe structuur. De tijden 
waarop de meester of de juf online is, of via Google Meet belt met de 
kinderen, zijn bekend. Sommige gezinnen hebben een strakke tijdsplanning en 
andere gezinnen zien wel hoe de dag loopt. We merken dat sommige 
kinderen tijd overhouden en zich beginnen te vervelen. Hoe vullen we deze 
tijd? Voor de één biedt het oneindig veel mogelijkheden, voor de ander 
ontstaat verveling. Afgelopen woensdag zijn de Nationale Voorleesdagen 
begonnen. Neemt u in deze weken de tijd om af en toe lekker voor te lezen aan uw kind? Tijd om van te genieten! 
 

Thuisonderwijs en noodopvang 
Inmiddels zijn we al weer 3 weken druk met het thuisonderwijs. Gelukkig lukt het om  
alle kinderen, letterlijk en figuurlijk, in beeld te houden en zien we dat iedereen  
zijn/haar best doet; geweldig!  
De komende 2 weken blijven we sowieso nog gesloten, behalve voor kinderen waarvan  
1 ouder een cruciaal beroep heeft. Deze kinderen komen één (of meerdere) dagdelen 
naar de noodopvang. Hier worden de lessen gevolgd, zoals de kinderen deze thuis ook 
volgen. Als de kinderen klaar zijn met hun schoolwerk, wordt er gespeeld, net als thuis. 

De leerkrachten die helpen bij de noodopvang zijn dus met name aan het begeleiden en doen tussendoor ook hun 
werk voor de kinderen die thuis zijn. Het kan dus voorkomen dat uw kind het schoolwerk op de noodopvang niet 
allemaal afkrijgt en dit thuis verder moet afmaken.  Mocht u uw kind moeten aanmelden voor de noodopvang, neem 
dan contact  
op met Harmina Manenschijn (via Parro of mail). 
  

Geboren!  
Vorige week lag er een geboortekaartje in de brievenbus bij het hek: Op vrijdag 8 januari is  
Kelvin geboren! Kelvin is de zoon van Peter en Yvonne van Liere en het broertje van Merlijn  
uit groep 1b. Gelukkig is alles goed gegaan en geniet de familie van Liere volop van hun  
lieve, kleine broertje en zoon. Via deze weg van harte gefeliciteerd en heel veel geluk  
gewenst!  
 

Een nieuwe start 
Voor onze onderwijsassistente Els Admiraal is het tijd voor een nieuwe uitdaging. Al ruim 14 jaar werkt ze  
op de Beatrixschool, maar per 1 februari gaat ze starten als leerkrachtondersteuner op de Hagenpoort in 
Deventer. Ze zal hier de instroomgroep gaan opstarten. Juf Admiraal heeft in de afgelopen jaren in de meeste 
groepen veel werk verzet en heel veel kinderen geholpen bij hun ontwikkeling. Haar brede inzetbaarheid, haar 
enthousiasme en haar gedrevenheid zullen we zeker gaan missen binnen ons team. Tegelijkertijd gunnen  
we haar deze nieuwe uitdaging                            en wensen we haar via deze weg veel geluk op haar  
nieuwe plek. Vrijdag 29 januari                             zal er een afscheidsfeestje worden georganiseerd  
binnen school en binnen de    huidige corona maatregelen. Mocht u aandacht willen  
schenken aan haar afscheid,    dit is haar adres: 
Els Admiraal 
De Nieuwkamp 28 
7447 BG  Hellendoorn   
 

Beterschap 
Douwe Pultrum uit groep 6a is maandag geopereerd. Hij is een nacht in het ziekenhuis  
gebleven en is nu thuis aan het opknappen. Dit zal nog wel wat tijd kosten.  
Douwe, we wensen je heel veel beterschap toe, hou je taai!  
Natuurlijk is het altijd leuk om een kaartje te krijgen wanneer je ziek bent dus bij deze  
het adres: Markeloseweg 23, 7461 EB  Rijssen.  

http://www.beatrixschoolrijssen.nl/


Voorleesdagen 

Thuis, online en op de noodopvang wordt door het hele land voorgelezen 
aan peuters en kleuters uit het Prentenboek van het Jaar 2021: “Coco kan 
het!” (2019, Gottmer), gemaakt door Loes Riphagen. Voorlezen is heel 
belangrijk! Baby’s, peuters en kleuters die door hun ouders worden 
voorgelezen, ontwikkelen een voorsprong in hun taalontwikkeling. Van de 
kinderen die niet worden voorgelezen heeft slechts 30% voldoende 
woordenschat voor een goede start op school. Van de peuters en kleuters 
die wel geregeld zijn voorgelezen, heeft 70% voldoende woordenschat. Via het voorlezen ontwikkelen kinderen 
naast een goede woordenschat ook hun mondelinge taalvaardigheid en maken zij kennis met ‘boekentaal’, taal die 
afwijkt van de dagelijkse omgangstaal.  Niet alleen draagt het rijke, veelzijdige en complexe taalgebruik in boeken bij 
aan de effecten van voorlezen op de taalontwikkeling, ook de gesprekken die ouders met hun kinderen voeren 
tijdens het voorlezen werken stimulerend. Het is belangrijk om kinderen vanaf jongs af aan te laten ervaren hoe leuk 
voorlezen is. De Nationale Voorleesdagen stimuleren (groot)ouders, pedagogisch medewerkers en leerkrachten om 
dit te doen.  
 

Agenda  
 

 
 
 

 
 

 20 januari  Start Nationale Voorleesdagen  

 28 januari  Open avond; op afspraak 

 2 februari  Open avond; op afspraak 


