Verdriet
Woorden schieten tekort. Al sinds woensdagmiddag proberen we het grote
verdriet voor juf (Liane) ten Hove te bevatten, nu haar man Rob is
overleden. We leven mee met juf, Nina en alle betrokkenen en proberen
de kinderen zo goed mogelijk op te vangen en vragen te beantwoorden.
Samen staan we biddend om hen heen, er op vertrouwend dat God altijd
dichtbij is en ons nooit loslaat. Voor wie mee wil leven in de vorm van een
kaartje; dit is het adres van de juf:
Erve Campjan 14
7463 CT Rijssen

Cito
Vandaag hebben de kinderen van groep 4 t/m groep 8 een overzicht meegekregen van de Cito-scores. Er is hard
gewerkt door de kinderen en de leerkrachten en we hopen dat de resultaten een goed uitgangspunt bieden voor
de het onderwijs in de komende maanden. Zoals u in de begeleidende brief hebt kunnen lezen, is er in november
de mogelijkheid om met de leerkracht van uw kind in gesprek te gaan over de ontwikkeling en de leerresultaten
van uw kind.

Even voorstellen
Net als ieder jaar doen wij ons best om studenten enthousiast te maken voor ons mooie beroep. Samen de groep
begeleiden en samen lesgeven, maar vooral leren van elkaar! Langzaam maar zeker druppelen de studenten ook
dit jaar de school weer in. Graag stellen wij ook deze week weer twee van hen aan u voor:
Hallo allemaal,
Mijn naam is Rianca ter Haar, 22 jaar en ik woon in Rijssen. Ik zit in het laatste jaar van
de Pabo. Vanaf begin november loop ik mijn laatstejaarsstage in groep 7: op maandag,
dinsdag en woensdag. Vanaf deze week zal ik al op de woensdagen starten.
Naast mijn opleiding vind ik het leuk om te wandelen, te sporten en houd ik van het
spelen van gezelschapsspelletjes.
Twee jaar geleden heb ik al, met veel plezier, een jaar stage gelopen
op de Beatrixschool.
Ik kijk daarom erg uit naar dit schooljaar! Mochten er vragen zijn, dan hoor ik die graag!
Hallo,
Mijn naam is Marèll ten Bolscher. Ik ben 21 jaar en kom uit Rijssen. Ik volg deeltijd de pabo
op de Viaa in Zwolle. Dit jaar zul je mij zien op vrijdag in groep 6, waar ik met veel plezier
stage loop!

Renovatie 30 woningen aan de Nieuwlandsweg en van Broekhuizenstraat
In opdracht van de Goede Woning start Ter Steege met het renoveren van woningen in de buurt van
onze school. U hebt vast al gezien dat de ‘bouwplaats’ ingericht is op de parkeerplaats bij de
sporthal/school. Hierdoor is er beperkte ruimte om uw auto te parkeren. Houdt hier alstublieft rekening
mee en parkeer de auto NIET voor het hek van de school. Parkeer uw auto iets verder en laat uw kind iets
verder lopen, dat is zoveel veiliger voor alle kinderen, met name voor de kinderen die op de fiets komen.
Vanaf volgende week starten de werkzaamheden aan de Nieuwlandsweg. Begin oktober start Ter Steege
met de woningen aan de van Broekhuizenstraat. Zoals de planning er nu uitziet, zijn de werkzaamheden
voor de kerst afgerond.
Daarnaast komt er regelmatig een kraan in de straat te staan, waardoor de weg wordt afgesloten.
Zodra wij hier bericht van krijgen van Ter Steege, zullen we dit ook weer melden in de Nieuwslander.

Wethouder op bezoek
De wethouder kwam maandag op bezoek, omdat een aantal kinderen mee hadden gedaan met het 5 minutenspel.
Hij vertelde ons de plannen over de huizen, speelplekken en hij beantwoordde de vragen van groep 8. En we hebben
lang gekletst en we hebben het 5 minuten spel nog gespeeld en wij mochten hem houden. Op het laatst hebben we
nog een foto gemaakt op het klimrek. Het was een gezellige ochtend met de wethouder en we hebben veel geleerd
van de wethouder.
Groeten groep 8

Agenda
30 september
30 september
2 oktober
9 oktober
9 oktober
12 t/m 16 oktober

School gesloten i.v.m. condoleance
GMR vergadering
8.45u – Gebedsgroep, personeelskamer
Boekenmarkt groep 5 t/m 8
Voorleeswedstrijd groep 7 & 8
Herfstvakantie

Bericht van de Passiebloem
Dit jaar zullen wij, van locatie de Passiebloem, maandelijks een stukje in de nieuwsbrief
van de Beatrixschool plaatsen, zodat jullie een kijkje kunnen nemen in wat wij zoal
doen bij de peuteropvang, het kinderdagverblijf en de buitenschoolse opvang. Bij de
peuteropvang zijn wij deze maand gestart met het thema: ‘Wij bouwen een huis’.
De kinderen leren van alles over bouwvakkers, huizen en bouwmaterialen. We maken
huizen, deuren en daken en er wordt gezongen; ‘deze steen op deze steen’.
Uiteraard speelden we deze maand ook nog veel buiten i.v.m. het prachtige weer.
Door middel van onze nieuwe ouder app kunnen wij ouders op
de hoogte houden wat we allemaal doen op een
ochtend/middag. De ouder krijgt aan het eind van de
ochtend/middag door middel van foto’s te zien wat zijn/haar
kind heeft gedaan bij de peuteropvang en/of het
kinderdagverblijf en buitenschoolse opvang. Ook
communiceren we met elkaar via de app en kunnen er
afspraken gemaakt worden. Dit werkt prettig en snel. Een mooie ontwikkeling waar we erg
blij mee zijn.
Op het kinderdagverblijf leeft het thema voort en ook daar kleien we huizen, verven we over
het thema bouwen en spelen we in de bouwhoek. Met het mooie weer zijn we een middagje
naar het park gewandeld en spelen we veel buiten. Bij de BSO wordt er volop buiten
gespeeld, maskers gemaakt, geknutseld met wc rolletjes en ander materiaal en worden er
allerlei spelletjes gespeeld. Vorige week werd er een mooi huis gebouwd van de blokken.
Tot de volgende keer!

