Structuur
Na 2 weken onderwijs in de nieuwe groep, is iedereen al aardig gewend. Het zal
sommige kinderen meevallen, andere kinderen zal het tegenvallen. We merken dat
het voor iedereen fijn is, dat er weer structuur zit in de dag en in de week.
Ook de extra zorg voor de kinderen is weer opgestart, zodat (hopelijk) ieder kind de
aandacht krijgt die het nodig heeft. Dit is altijd weer een hele puzzel, met name
voor onze IB’ers (juf Smit en juf den Butter), maar het is opnieuw gelukt om hier
structuur in aan te brengen, waarvoor onze dank!
Als het goed is heeft iedere ouder deze week informatie ontvangen over de manier
van werken in de groep. Mochten er nog vragen zijn of wilt u met de leerkracht(en)
praten over de ontwikkeling van uw kind en de verwachtingen voor het komende schooljaar, dan kunt u
altijd contact opnemen met de leerkracht. Samen wordt er dan gekeken naar de manier waarop dit gesprek
kan plaatsvinden.

Vriendelijk verzoek
Het blijkt dat aan het eind van de schooldag veel ouders op de parkeerplaats staan op de plek waar de kinderen
de parkeerplaats af willen fietsen richting de Leemstraat. Wilt u, als u uw kind ophaalt, plaats maken voor de
andere kinderen die zelf naar huis fietsen. De parkeerplaats is groot genoeg, dus ruimte voor iedereen.
Bedankt voor de medewerking, ook namens de kinderen van groep 7 en 8!

Parro Privacy voorkeuren
Elk schooljaar vragen we alle ouders/verzorgers om hun privacy-voorkeuren in Parro te
kiezen of te bekijken en desgewenst aan te passen. U kunt dit doen door de volgende
stappen te doorlopen.
 Ga in Parro naar het vierde ‘tabblad’ met de titel: “Instellingen”.
 Tik op Privacy-voorkeuren.
 U kunt hier uw voorkeuren kiezen of wijzigen via de stipjes op het potloodje achter het kind.

Zending
Net als andere jaren mogen de kinderen op maandagmorgen een klein bedrag meenemen voor de zending.
Dit geld wordt gebruikt voor de sponsoring van onze adoptiekinderen. Waar het overgebleven bedrag voor
wordt gebruikt hopen we u binnenkort te kunnen vertellen. Hebt u een geschikt zendingsdoel, wat dicht bij de
kinderen staat, dan horen wij dit graag! We begrijpen dat er steeds minder huishoudens zijn met
‘kleingeld’ in huis, maar toch hopen we de kinderen op deze manier bewust te blijven maken van het delen
van onze rijkdom.

Gebedsgroep
Volgende week hoopt de gebedsgroep weer bij elkaar te komen. Wat fijn dat dit weer
kan! Mocht u mee willen bidden, dan willen wij u vragen om u bij de gebedsgroep aan
te melden, zodat de coronamaatregelen niet in het gedrang komen.
Dit kan via gebedsgroep@beatrixschoolrijssen.nl.
Wanneer u gebedspunten wilt doorgeven, dan kan dat via hetzelfde mailadres.
Het gebedsmoment begint om 8.45u.

Cito toetsen
Door de corona-crisis en het thuisonderwijs, was het niet haalbaar en reëel om de
citotoetsen in juni af te nemen bij de kinderen. Dit zal in de komende weken alsnog
plaatsvinden, zodat we een goed beeld krijgen van de beginsituatie van de kinderen en
we hier ook goed op aan kunnen sluiten in ons onderwijs.

Klassenouders
Misschien hebt u de vraag al gekregen via de leerkracht: We zijn op zoek naar klassenouders! Deze ouders
(1 of 2 per groep) helpen de leerkracht bij het organiseren van activiteiten in de groep. Ook wordt aan
deze ouders gevraagd om te helpen bij activiteiten voor de hele school, zoals het Sinterklaasfeest
en het Kerstfeest. We kunnen op dit moment nog niet inschatten hoe we vorm kunnen gaan
geven aan deze vieringen en daarom is besloten om de eerste algemene vergadering van de
klassenouders te laten vervallen.
De leerkrachten nemen zelf contact op met de klassenouders om de activiteiten voor de groep
door te nemen.

Agenda
2 september
4 september
7 september
15 september

GMR vergadering
8.45u – Gebedsgroep
20.00u – Klassenoudervergadering
MR vergadering

De week tegen voedselverspilling
De organisatie “Samen Tegen Voedselverspilling” lanceert de Verspillingsvrije
week. Een week die je uitdaagt om zo min mogelijk voedsel weg te gooien. Hoe
meer mensen meedoen, hoe meer eten en drinken we redden. Dat is niet
alleen goed voor het milieu, maar ook gunstig voor je portemonnee. Ook
kinderen snappen vaak heel goed dat voedsel verspillen slecht is voor het
milieu. Maar wat kunnen zij er zelf tegen doen? Daarover gaat een speciale
editie van de Donald Duck, die de kinderen vanaf groep 6 mee zullen krijgen
naar huis. Zo hopen we dat de kinderen meer waardering krijgen voor voedsel
en voor degenen die het voedsel produceren.

