
 

 

 

Rust 
De eerste periode van de zomervakantie tot dit moment was voor iedereen 
heel intensief. Er waren mooie, verdrietige, waardevolle en onzekere 
momenten. We hopen dan ook in de komende week rust te vinden en  
nieuwe energie op te doen. Dit wensen we iedereen die deze Nieuwslander 
leest ook toe: Fijne vakantie!  
 

Geslaagd  
Als team zijn we dagelijks blij met de manier waarop Harmina Manenschijn de functie  
van directeur heeft opgepakt. Afgelopen woensdag werden haar kwaliteiten en inzet 
onderstreept toen ze haar diploma voor haar opleiding schooleider Vakbekwaam in 
ontvangst mocht nemen. Hier heeft ze de afgelopen jaren hard voor gewerkt en we willen 
haar via deze weg dan ook van harte feliciteren met haar welverdiende diploma! 

 

Zij is niet de enige die in de afgelopen periode een opleiding heeft gevolgd. Juf (Nadine) Kruimer is geslaagd voor 
haar opleiding orthopedagogiek, die ze heeft gevolgd aan de universiteit. Een hele knappe prestatie naast haar  
baan als leerkracht! Daarnaast heeft juf (Judith) Kreijkes haar opleiding bewegingsonderwijs afgerond, super!  
Nu kunnen de kinderen genieten van haar uitdagende gymlessen. Ook voor hen geldt: van harte gefeliciteerd!   
  

Even voorstellen 
In deze Nieuwslander willen Irma en Wouter zich even aan u voorstellen: 
Beste ouders en/of verzorgers. 
Mijn naam is Wouter Buitenhuis en ik ben het komende jaar stagiair op de 
Beatrixschool. Ik ben 18 jaar en ik woon in Hengelo. Daar woon ik nog bij mijn  
ouders thuis. Ik studeer de Pabo aan hogeschool VIAA in Zwolle.  
Daar zit ik in het tweede jaar van mijn studie. Mijn hobby’s zijn: mountainbiken en 
elke sport met een bal waar een teamprestatie bij komt kijken. Ook vind ik het leuk 
om spelletjes te spelen. Dit kunnen bordspellen zijn, maar ook online spellen.  
Mijn motivatie: 
Ik ben er in het derde jaar van de middelbare school achter gekomen dat ik Pabo wilde doen. Ik liep een 
maatschappelijke stage bij de atletiekvereniging. Daar gaf ik atletiek-les aan de jongste groep kinderen. Dit vond ik 
zo leuk dat ik dacht dat de pabo wel iets voor mij zou zijn. Nu heb ik er alweer een jaar stage opzitten. Daar heb ik 
veel ervaring opgedaan en ben ik er achter gekomen dat de Pabo écht de studie voor mij is. Ik merk dat ik  
het erg leuk vind om de kinderen nieuwe dingen te leren. Ik zie er naar uit om met jullie kennis te maken. 
 

Hoi allemaal,  
Mijn naam is Irma Geerling, 34 jaar, getrouwd met Edwin en samen hebben  
we 4 kinderen. Ik volg de opleiding Onderwijsassistent in Raalte.  
De afgelopen weken heb ik al met veel kinderen mogen werken. Dit vond ik  
hartstikke leuk! Jullie kunnen mij op maandag, woensdag en donderdag  
tegenkomen in groep 5, 6, 7 en 8.  
 

 

Kinderboekenweek 

Vandaag werd de Kinderboekenweek afgesloten met de voorleeswedstrijd, een historische modeshow en de 
boekenmarkt! Onderaan deze NIeuwslander vindt u een aantal leuke foto’s van deze leuke dag!  
 

Oktobertelling 

Op 1 oktober vindt altijd de jaarlijkse leerlingentelling plaats. De leerlingentelling staat dit jaar  
op 268 leerlingen. Dit zijn er weer 8 meer dan het vorige schooljaar, we groeien dus nog een beetje  

door. Tot aan de zomervakantie zullen er nog 20 kinderen starten op onze school.  
 

http://www.beatrixschoolrijssen.nl/


Ouderbijdrage  
Vandaag hebben alle ‘oudsten’ van elk gezin een brief gekregen voor de ouderbijdrage van €15,- per leerling. Deze 
bijdrage wordt gebruikt voor de extra activiteiten voor de kinderen, die niet door het ministerie van OC&W betaald 
worden. Dit zijn bijvoorbeeld de kosten die het Sinterklaasfeest en een christelijke viering met zich meebrengen.   
Wij innen dit nog via een factuur (en niet via de digitale manier), vanwege de kosten die het met zich meebrengt.  
Via de schoolkassa (een onderdeel van ParnasSys/Parro)  is geld innen mogelijk. Dit geeft veel betaalgemak voor 
ouders, maar op dit moment is het zo, dat we als school dan voor de basislicentie €2,- per leerling per jaar betalen 
(waarbij de transactiekosten nog niet zijn inbegrepen). Dit vinden wij een nogal groot bedrag op basis van €15,-.  
Dit maakt dat we ons hier eerst verder op gaan bezinnen, voordat we hiertoe overgaan. Om de eerste kosten van  
de maand december te kunnen betalen is het belangrijk om de ouderbijdrage z.s.m. op onze rekening binnen te 
hebben. Alvast hartelijk dank voor uw medewerking! 
 

Schoolplein 
De kinderen genieten al volop van het schoolplein. Helaas heeft u als ouder het schoolplein nog niet echt kunnen 
bewonderen. Dit terwijl er zoveel hulp van jullie als ouders is gegeven. Zo’n 3 weken hadden we met de Stichting 
"Vrienden van Beatrixschool" een mogelijkheid bedacht om toch het plein te openen. Door de strengere 
coronamaatregelen en het feit dat het coronavirus zich snel verder verspreid, hebben we besloten om dit nu  
niet te doen. We hopen in het voorjaar met alle ouders/verzorgers en kinderen te kunnen vieren, dat we (met dank 
aan alle ouders) een mooi schoolplein hebben, waarbij alle kinderen uitgedaagd worden om te spelen en te 
bewegen. 
Een speciaal woord van dank willen we richten aan Reinier Oosterveld (vader van Pelle) en Harm Jan Siemerink 
(vader van David en Anély). Reinier heeft ons enorm geholpen door met verschillende leveranciers in gesprek te 
gaan,  te onderhandelen en ons advies te geven en zaken te regelen. Harm Jan heeft veel werk uit handen genomen 
door de uitvoering goed te organiseren en ervoor te zorgen dat al het voorwerk door ouders kon worden gedaan.  
 

Vacature onderwijsassistent bij PCPO Rijssen 
Heb jij ‘’oog en hart’’ voor leerlingen? Geniet je van zowel groepsactiviteiten als activiteiten met 
individuele leerlingen? Bezit je goede pedagogische vaardigheden en ben je flexibel? 
Dan hebben wij wellicht een mooie vacature voor je, namelijk die van Onderwijsassistent in de 
invalpool van PCPO Rijssen. Er is vanuit de invalpool direct de mogelijkheid om voor langere tijd 
op de Julianaschool te werken. 
Kijk op www.pcporijssen.nl voor de hele vacaturetekst. 

 

Ontdek het bos 
Woensdagmorgen gingen de kleuters van groep 1 voor het eerst op pad… Dat was best 
spannend, maar vooral erg leuk! Onder leiding van ‘meester’ Wim, van Buutvrij  
Natuuractiviteiten, deden de kinderen leuke spelletjes met takken, dennenappels en  
nog veel meer mooie dingen uit de natuur!  
 

Agenda  
 

 

 
 

 
 

 12 t/m 16 oktober  Herfstvakantie – Alle leerlingen zijn vrij! 

 19 oktober  Schoolondersteuningsteam (SOT) 

 28 oktober  GMR vergadering 

http://www.pcporijssen.nl/

