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Vooraf
Het gaat nu echt gebeuren! De
Koningin Beatrixschool wordt het
komende jaar grondig gerenoveerd.
De kinderen vinden het maar wat
spannend. Hoe gaat zo’n verhuizing?
Hoe zal het nieuwe lokaal eruit zien?
En wat gaat er allemaal veranderen?
Op het bovenbouwplein zijn de
eerste veranderingen al zichtbaar. Er
is een groot bouwhek geplaatst en
de fietsenstallingen zijn verdwenen.
Volgende week wordt een
spannende week, want dan zullen
de units geplaatst worden. Er zal die
week veel vrachtverkeer zijn en
daarom wordt de ingang aan de
Rehobothstraat afgesloten. Die
week mogen de kinderen met hun
fiets over het plein van groep 3 en 4.
Afgelopen maandag werden de
contracten ondertekend met de
aannemers die de werkzaamheden
aan de nieuwe school gaan
uitvoeren. Hoofdaannemer en
bouwkundig aannemer is
bouwbedrijf Kreeft uit Ede.
Technisch Installatiebureau Hevel
uit Ederveen wordt
verantwoordelijk voor de
werktuigbouwkundige- en
elektrotechnische installatie.
Nieuwe leerlingen
Aan het begin van deze maand
hebben we 7 nieuwe leerlingen
mogen verwelkomen bij ons op
school. Dat zijn Amber van ’t Foort,
Fiene Fraanje, Lize van Middendorp,
Hugo Morren, Tim Teunissen, Sarah
van Veldhuisen en Dani van Voorst.

We wensen jullie een hele fijne en
leerzame tijd toe op de Koningin
Beatrixschool.
Juf Jeannette
Juf Jeannette Kroon is een paar
weken geleden ongelukkig ten val
gekomen. Ze heeft hierbij haar arm
gebroken en een scheurtje in haar
rug opgelopen. Vooral van dat
laatste heeft ze nog flink last en ook
haar arm zit nog in het gips. Dit
betekent dat ze jammer genoeg nog
niet op de vrijdagochtenden in
groep 1b kan lesgeven. Gelukkig kan
juf Anet dit gaatje opvullen tot juf
Jeannette er weer kan zijn. Heel veel
beterschap juf!
Juf Gerlinde
Ook juf Gerlinde heeft pech. Zij
heeft last van een hernia die veel
zenuwpijn veroorzaakt. De dokter
heeft haar volledige bedrust
voorgeschreven. Dat betekent dat
we haar voorlopig niet op school
zullen zien. Juf Anja Spek zal de
komende tijd op de donderdagen in
groep 1a lesgeven. We hopen dat juf
Gerlinde snel wat minder pijn heeft
en stukje bij beetje weer wat
werkzaamheden kan oppakken. Wilt
u haar een kaartje sturen? Dan kan
dat naar:
Juf Gerlinde Westerink
Westerlaan 13
8071 EA Nunspeet
Geboortenieuws
Sem van Veldhuizen (groep 1a)
kreeg een zusje: Elisa.

Bij de familie Fraanje is een jongetje
geboren. Senn (groep 2a) en Fiene
(groep 1b) zijn grote broer en zus
geworden van Loet.
Ook bij de familie van Middendorp
was het feest. Daar werd een meisje
geboren: Maan. Mia (groep 2a) is de
trotse grote zus!
Alle families van harte gefeliciteerd.
Zwanger
Ook juf Anouk had baby nieuws. Zij
en haar man verwachten in april hun
eerste kindje. Van harte
gefeliciteerd!
Schoolontbijt
Vorige week donderdag was het een
beetje feest op school: met z’n allen
aan de ontbijttafel! Sommige
kinderen (en juffen) waren zelfs in
pyjama. We hebben heerlijk gegeten
samen.

Dankdag
Vorige week woensdag mochten we
weer met alle kinderen van groep 38 naar de kerk om samen Dankdag
te vieren. Het was bijzonder om dat
na 1,5 jaar weer te kunnen doen. De
dominee stond in de preek stil bij
het verhaal van Noach. Noach

dankte God voor de redding die Hij
bracht voor Noach en zijn gezin. Na
lange tijd werd de aarde weer droog
en was er weer leven mogelijk op de
aarde. God beloofde dat een
dergelijke zondvloed niet meer zou
voorkomen en gaf de regenboog als
teken aan de hemel. Ook wij mogen
weten en vertrouwen dat God voor
ons zorgt. Ons leven is in Christus
verborgen/geborgen in God
(Kolossenzen 3:3).
Kinderboekenweek
We kunnen terugkijken op een
gezellige Kinderboekenweek. Wat
hebben we samen genoten van alle
mooie verhalen, boeken, spelletjes,
voorstellingen, filmpjes, dansjes
rondom het thema: 'Worden wat je
wil'.
Alle kinderen hebben meegedaan
aan de boekenruil en dus weer een
'nieuw' boek mee naar huis mogen
nemen.
We hopen dat d.m.v. deze
Kinderboekenweek de kinderen
weer een 'leesboost' hebben
gekregen.
Veel leesplezier!
Week van de mediawijsheid
Deze week wordt er op school extra
aandacht besteedt aan
mediawijsheid. Kinderen brengen
best veel tijd door op het internet
en het is belangrijk dat ze zich ervan
bewust zijn wat ze daar beter wel en
niet kunnen doen. In de onderbouw
is de doelstelling van deze week: ‘Ik
ontdek dat ik keuzes kan maken bij
het kijken naar filmpjes.’ In de
middenbouw besteden we aandacht
aan: ‘Ik denk na voordat ik reageer
op berichten.’ In groep 7 en 8 doen
we mee aan Mediamasters. Dit is
een serious game over kansen en
gevaren van (digitale) media.
Schoolfruit
Vanaf volgende week krijgen wij op
school weer schoolfruit geleverd. Als
school vinden we het belangrijk dat
kinderen gezond eten en genoeg
voedingsstoffen binnenkrijgen om

hun werk goed te kunnen doen. Op
woensdag, donderdag en vrijdag is
er op school fruit in de klassen.
Iedere week krijgt u via Parro een
berichtje welk fruit er die week is.
Mocht uw kind dat fruit niet lusten,
wilt u hem/haar dan een gezond
alternatief meegeven?
Coronamaatregelen
De regering heeft afgelopen week
de coronamaatregelen weer
aangescherpt. Voor ons als school
betekent dit voorlopig gelukkig geen
grote veranderingen. U bent nog
steeds van harte welkom op school
voor een oudergesprek. Het enige
wat we willen aanpassen is dat we
niet meerdere ouders tegelijk in de
klas willen uitnodigen om te helpen
bij een klassenactiviteit.
Twijfelt u wat ook al weer de regels
waren rondom snottebellen op
school? In de bijlage vindt u de
meest recente beslisboom.
Bijbeltekst
Deze weken leren we op school de
Bijbeltekst Johannes 3:16
‘Want zo lief heeft God de wereld
gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon
gegeven heeft, opdat ieder die in
Hem gelooft, niet verloren gaat,
maar eeuwig leven heeft.’
Bijbelverhalen
Hierbij het bijbelrooster voor de
komende weken.
Week 46
Deze week horen we het verhaal
over de overwinning op Jericho. Op
een wonderlijke manier zorgt God
ervoor dat de stad in de handen van
de Israelieten valt.
Week 47
Deze week staat Gideon centraal.
God heeft een bijzondere opdracht
voor hem: de strijd tegen de
Midjanieten aanvoeren.

Week 48
We beginnen aan het verhaal van
Samuël. We horen hoe hij al vroeg in
de dienst van God geroepen werd
en hoe hij werd gezalfd tot profeet.

Agenda
3 dec

Sinterklaasfeest /
continurooster

Verjaardagskalender
November
12
13
13
14
16

Finn van Maanen
Fenna Duits
Dylan Hotz
Luuk van de Kamp
Meester Stefan
Femke van de
19
Munt
19
Esja van den Top
20
Lotte Top
Daan van
22
Geresteijn
Fleur van
22
Geresteijn
Myrthe
22
Hoogendoorn
24
Melle Duits
25
Juf Irma
27
Fleur Veldhuizen
28
Lorena Morren
December
1
Fenna van de Krol
Rosalie
1
Veldhuizen
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3a
3a
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4a
8a
8a
8a
6a
1a
3a
4a
2a
2a

