Een witte wereld
Deze week genoten we niet alleen van het weerzien van de kinderen,
maar ook van de witte wereld om ons heen! De sneeuw zorgde voor
mooie stillevens, maar ook de bergen mutsen, handschoenen, laarzen,
skibroeken en sjaals waren indrukwekkend en af en toe fotowaardig.

Pannenkoeken
Wat een verrassing! Dinsdagmorgen lag er voor ieder gezin een traktatie
van de Stichting “Vrienden van de Beatrixschool” klaar. Een
hartverwarmend gebaar, waar ze ons mee laten weten, dat zij ook nu
aan de kinderen van de school denken. We hopen dat u geniet van de
pannenkoeken, maar ook van het samen bakken en het gezellig samen
smullen! Vrienden, bedankt!

Corona maatregelen
De meeste kinderen zijn inmiddels alweer gewend aan het naar school gaan. De nieuwe maatregelen werken
prima, ook al zijn ze niet altijd even leuk, zoals bijvoorbeeld het gescheiden spelen op het plein. Toch hopen
we op deze manier het virus buiten de schooldeuren te houden. Wilt u op de parkeerplaats ook echt proberen
om onderling afstand te houden? Alvast bedankt!
De richtlijnen t.a.v. verkoudheid bij kinderen zijn door het RIVM aangescherpt. Zie hiervoor de beslisboom
onderaan deze Nieuwslander die op basis van de richtlijnen is opgesteld door PCPO.

19 februari
In de jaarkalender staat dat de kinderen op 19 februari een vrije dag hebben i.v.m. een
studiedag. We hebben besloten om deze studiedag te verplaatsen. De geplande scholing is
namelijk niet online te volgen. Daarom wordt later dit schooljaar een andere dag aan de
kinderen vrijgegeven, zodat wij alsnog de teamscholing kunnen volgen.

Zending
We zijn dankbaar dat we weer naar school kunnen gaan en dat alle kinderen weer dezelfde kansen hebben
op goed onderwijs. Dit is niet overal op de wereld zo. Daarom steunen we twee kinderen via Woord en
Daad en zamelen we dit schooljaar geld in voor het kindertehuis op de Filipijnen waar Chris en Mark Nijland
hebben gewoond. We willen vragen of de kinderen elke maandag weer een kleine bijdrage kunnen
meebrengen voor de zending.

Welkom
Vorige week is er een nieuwe onderwijsassistente begonnen bij ons op
school. Zij stelt zich graag even aan u voor:
Mijn naam is Aranka ten Brinke-Klein Nagelvoort en ik ben 38 jaar. Ik ben
getrouwd met Frank en we hebben samen 2 jongens, Stijn van 10 en Julian van 7.
Zij zitten op de Julianaschool. Ruim 18 jaar ben ik werkzaam geweest op een
reisbureau, maar ik was toe aan een nieuwe uitdaging. En deze heb ik gevonden in
het onderwijs! Ik ben nu op de helft van mijn opleiding tot onderwijsassistente.
Op donderdag en vrijdag werk ik op de Wilhelminaschool en vanaf 1 februari ben
ik op de Beatrixschool op maandag- en dinsdagmorgen.
Ik kijk er naar uit om de kinderen te leren kennen en met ze samen te mogen werken!

Afscheid Nienke Ligtenberg
Nienke Ligtenberg gaat een nieuwe uitdaging aan! Nienke is twee jaar geleden bij
ons begonnen als administratief medewerkster. Helaas gaat ze ons nu verlaten. Ze
heeft een nieuwe baan waarbij ze meer uren kan gaan werken en ze zich verder
kan ontwikkelen.
Heel jammer voor ons dat ze de Beatrixschool gaat verlaten, maar bij TLT
Transport & LIfting Twenthe mogen ze blij zijn, want ze krijgen er een hele leuke
en kundige collega bij.
Nienke, ook via deze weg: bedankt voor je inzet en collegialiteit!
Gods zegen gewenst voor jou en je gezin.

Agenda
18 februari
19 februari
22 t/m 26 februari
3 maart
1 t/m 5 maart
1 t/m 5 maart
15 t/m 19 maart

Rapport 1
Een gewone lesdag, in plaats van een studiedag
Voorjaarsvakantie
Biddag
Adviesgesprekken groep 8
10 minutengesprekken (online):
groep instroom, 1 en 2
10 minutengesprekken groep 3 t/m 8

Een hele mooie en educatieve tip van het IVN
Doe-tip: IJsbellen blazen:
Als het vriest kun je de mooiste ijsbellen blazen. Het is niet alleen leuk, maar het ziet er ook nog eens fantastisch uit.
Al die kleine ijskristallen bij elkaar lijken wel kleine kunstwerken op je bel. Benieuwd hoe je ijsbellen maakt?
Lees dan gauw verder.
Benodigdheden:
100 gram suiker
2 eetlepels water
1,5 kopje water
1,5 kopje afwasmiddel
1 leeg potje bellenblaas
Aan de slag! Maak eerst suikersiroop door de suiker te mengen met de 2 eetlepels water.
Meng dan het water en afwasmiddel door de suikersiroop.
Giet het mengsel in een leeg potje bellenblaas. Laat het goed afkoelen. Zet je flesje met sop bijvoorbeeld
al eerder buiten, zodat het goed koud wordt, maar nog niet bevriest! Blazen maar!
Tips:
Blaas de bellen zo hoog mogelijk in de lucht, dan is de kans dat je ijsbellen krijgt het grootst.
Geef je bellen kleur! Doe een drupje limonadesiroop door de bellenblaas.
Lukt het niet meteen? Laat je bellenblaas afkoelen.

IJssculpturen
De kinderen van groep 7 werkten vanmiddag aan een hele creatieve, uitdagende opdracht:

