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AGENDA
1 september ’20
Start schooljaar
-

14 september
Studiedag, leerlingen vrij
-

15 september
Prinsjesdag, leerlingen vrij
-

De regel van de week
IK LET OP MEZELF Iedereen is verantwoordelijk voor zijn eigen gedrag. Je kiest je eigen woorden of de manier
waarop je met je lichaam reageert. Iedereen wordt weleens boos, maar hoe reageer je dan? Blijf
je rustig? Tel je wel tot 10? Of word je agressief en ga je schelden of vechten.
Ieder kind leert bij ons op school op zichzelf te letten. Elke dag werken we in de klas aan sociale
vaardigheden en oefenen we gewenst gedrag te vertonen. Vaak horen we namelijk binnen en
buiten de school kinderen zeggen: “Ja maar hij/zij….. of: Hij/zij deed het ook….”. Het gaat voor de
kinderen vaak gemakkelijker om het gedrag van anderen te veroordelen dan om op het eigen
gedrag te letten. Dat is niet de bedoeling. Let op jezelf! De leerkrachten kunnen jou helpen daar
een truc voor te vinden die bij jou past.

Welkom nieuwe leerlingen
Op 1 september is ons schooljaar weer van start gegaan. Vanwege de geldende
Coronamaatregelen was het dit jaar net even anders dan anders. We hebben ons best gedaan om
onze huidige en nieuwe leerlingen een warm welkom te geven. We hebben dit jaar weer een groep
1-2, een groep 3, twee groepen 4, een groep 5, een groep 6, een groep 7 en twee groepen 8.
Welkom allemaal!

Welkom meester Tymen
Ook binnen het team van juffen en meesters hebben we een nieuw gezicht: meester Tymen!
Meester Tymen geeft op maandag en dinsdag les aan groep 4A en op donderdag en vrijdag aan
groep 4B. In de volgende nieuwsbrief zal meester Tymen zichzelf even aan jullie voorstellen.
Welkom meester Tymen!

Schooltijden
Met de Coronamaatregelen was het nodig de schooltijden aan te passen. Nu de maatregelen
voor het onderwijs enigszins zijn versoepeld kunnen we weer terug naar de originele
schooltijden.
Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag gaat de deur om 08:30 uur open. De les start om 08:45
uur. Op deze dagen is de school om 15:00 uur uit. Op woensdag is de starttijd hetzelfde maar is
de eindtijd 12:30 uur.

Schoolstraat
Net als voor de vakantie hebben we in het kader van de veiligheid van uw en onze kinderen een
schoolstraat. Dit houdt in dat tijdens de inloop en uitloop van de school de straat wordt
afgesloten voor automobilisten. Het is fijn om te zien dat er al zoveel ouders en kinderen met de
fiets op te voet komen. Naast het feit dat het de situatie op straat veel veiliger maakt, is het ook
nog eens gezond. Een mooie win-win situatie dus!

Studiedagen
Het team heeft een aantal dagen per jaar nodig om bij te blijven in alle onderwijsontwikkelingen.
Dit noemen wij studiedagen. Op de studiedagen werken alle leerkrachten en zijn alle leerlingen
vrij. We zetten alle studiedagen even voor u op een rij:
Maandag 31 augustus (al geweest)
Maandag 14 september
Vrijdag 16 oktober
Dinsdag 24 november

Woensdag 3 maart
Donderdag 10 juni

maillijst medewerkers
Directie:
Directieondersteuning:
Administratie:
I.B.

Groep 1-2:
Groep 3:
Groep 4A:
Groep 4B:
Groep 5:
Groep 6:

Groep 7:
Groep 8A:

J.deKoning@sbodehaagsebeek.info (di, do)
J.Willems@sbodehaagsebeek.info (ma, di, wo, do)
V.Visser@sbodehaagsebeek.info (wo, do, vr)
L.Wielenga@sbodehaagsebeek.info (ma, di, do, vr)
D.Segijn@sbodehaagsebeek.info
A.Bruinier@sbodehaagsebeek.info (di, wo)
K.Oostenbrug@sbodehaagsebeek (ma, di)
E.Voois@sbodehaagsebeek.info (ma, wo, do, vr)
L.Fierstra@sbodehaagsebeek.info (di)
S.Bruijn@sbodehaagsebeek.info
T.Prins@sbodehaagsebeek.info (ma, di)
K.Oostenbrug@sbodehaagsebeek.info (wo, do, vr)
C.Teljeur@sbodehaagsebeek.info (ma, di, wo)
T.Prins@sbodehaagsebeek.info (do, vr)
S.Turksma@sbodehaagsebeek.info (ma, di wo, do)
S.vanderBurg@sbodehaagsebeek.info (vr)
A.Ramkhelawan@sbodehaagsebeek.info (di, wo,
do, vr)
L.Fierstra@sbodehaagsebeek.info (ma)
M.Voorham@sbodehaagsebeek.info
V.Visser@sbodehaagsebeek.info (ma)
T.Haasdijk@sbodehaagsebeek.info (di, wo, do, vr)
I.Eijking@sbodehaagsebeek.info
C.Doorman@sbodehaagsebeek.info (ma, di, wo)

Groep 8B:
Groepsleerkracht, extra
ondersteunend:
Leerkrachtondersteuners: L.Balledux@sbodehaagsebeek.info (ma, di, do)
M.Bolte@sbodehaagsebeek.info (ma, di, vr)
Conciërge:
H.vanTeijlingen@sbodehaagsebeek.info

Mijn Schoolinfo
Op de Haagse Beek werken we sinds vorig jaar met Mijn Schoolinfo (MSI) als
communicatieplatform tussen de school en ouders. Vandaag hebben alle kinderen een brief
meegekregen over het gebruik van MSI. Als u nog niet gebruik maakt van MSI ontvangt u vandaag
vrijdag 4 september nog een mail om een wachtwoord aan te maken.

Kalender
Deze week heeft uw kind een kalender mee naar huis gekregen. Naast alle studiedagen, vrije dagen
en vakanties, staat hierin ook ons informatie ABC. Hierin staan de algemene regels en afspraken
die de Haagse Beek hanteert op een rijtje. Hang deze kalender op een handige plaats in huis, zo
bent u altijd op de hoogte van wat er in de komende weken zal gaan plaatsvinden.

Uw gegevens
Het komt helaas nog steeds voor dat de school niet over de juiste gegevens beschikt om ouders
(in geval van nood) te bereiken. Vaak zijn het emailadressen of telefoonnummers die niet meer
door ouders in gebruik zijn die ruis geven. Zorgt u er alstublieft voor dat wij kloppende gegevens
van u in ons bestand hebben staan. U kunt hiervoor een mail sturen naar de administratie;
l.wielenga@sbodehaagsebeek.info

Schoolplein
Zoals u misschien heeft gezien is er in de zomervakantie het één en ander veranderd op het
schoolplein. De Haagse Beek is nu de trotse bezitter van een supersnelle auto, een bokszak en een
heus klim- en klauter schip. We hopen op veel speelplezier voor onze leerlingen!

Buitenschoolse opvang
De samenwerking met onze buren van Kindercentrum Erik Dak Bentelostraat 53 in Escamp biedt
buitenschoolse opvang. Kinderen kunnen voor of na schooltijd opgevangen worden. (7.30 u –
8.30 u. en/of 15.00 u tot 18.30u.)
Dagelijks een gevarieerd programma in samenwerking met de VVE coach. Er is veel aandacht
voor de eigenheid van ieder kind, er is veel aandacht voor bewegen, muziek en dans. Alle
pedagogisch medewerksters zijn geschoold in het werken in interactie met ieder kind.
De lokalen van de BSO en de aula bieden volop de ruimte om talenten te ontdekken. Wat dacht
je van spannende proefjes met de techniek themakisten? Of word je liever chef-kok en maak jij
met zelf geplukte groente en fruit uit onze moestuin een lekker gerecht in het grote en luxe
kookatelier? Natuurlijk zijn er ook gezellige hoekjes waar je heerlijk kunt chillen, knutselen,
computeren en nog veel meer. Buiten is er een megagrote Natuurspeeltuin waar je kan klimmen,
timmeren, voetballen en met water kan spetteren. Of volg een interessant lesje in de unieke
'buitenklas'!
Nieuwsgierig? Kom kennismaken! Met een persoonlijke vrijblijvende rondleiding kan je het
kinderdagverblijf en de buitenschoolse opvang van Erik Dak in Escamp (Morgenstond) zelf
ervaren.
Meer informatie of contactgegevens: https://www.dakkindercentra.nl/vestigingen/erik-dakbentelostraat-53.html
(Bekostiging naar inkomen of middels verwijzing CJG)

FIJN WEEKEND!

