Beste ouders,
Toen ik in 2017 naar de Koningin Beatrixschool kwam,
werd mij onmiddellijk verteld, dat de school al 7 jaar op
de nominatie stond voor een nieuw schoolgebouw. Ik
kon dan ook direct aan de slag met locatieonderzoeken,
het onderzoeken van de mogelijkheden tot renovatie en
gesprekken met de gemeente.
In 2019 kon het echte dromen beginnen en maakten we
een programma van eisen, waarin the sky the limit
mocht zijn en waarin we al onze onderwijsdromen
mochten verwerken. Er werd een planning gemaakt van
het project, waarbij gekoerst werd op oplevering in december 2021.
In januari 2020 begon het echte werk met het kiezen
van een architect en vanaf dat moment werd de ene na
de andere stap genomen. Bijna al onze dromen konden
verwezenlijkt worden in het project.
Hierbij hield ons geluk niet op. In de bouw is het niet
ongebruikelijk dat projecten uitlopen en zeker in deze
bijzondere tijden van corona en schaarste in materialen
komt dit veel voor. Zo niet in ons project. Wij gaan de
geplande datum van opleveren op 17 december gewoon
halen. Hoe bijzonder is dat?
En wat wordt het mooi!! U kunt zich voorstellen dat wij
hiervoor enorm blij en dankbaar zijn en dat we niet kunnen wachten om u en de kinderen in 2022 te ontvangen
in dit prachtige nieuwe gebouw.
In de update van december zullen wij u informeren hoe
wij dit gaan organiseren.
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KWINK en de Week van de Mediawijsheid
Samen sociaal online
Dát is het thema van de jaarlijkse Week van de Mediawijsheid die in 2021 plaatsvindt van 5 tot en met 12 november.
Waarom is dit belangrijk?
Kinderen krijgen op steeds jongere leeftijd via internet en social media te maken met digitale informatie. Het is belangrijk om ze
ervan bewust te maken dat niet alles wat ze zien en horen per definitie waar is. Berichten kunnen gebaseerd zijn op feiten of fantasie. Een kop van een artikel kan misleidend zijn. Voorbeelden van fraude door middel van phishing zijn er helaas genoeg. En desinformatie kan bewust verspreid worden met de bedoeling het denken en doen van mensen te beïnvloeden. Voor het goed functioneren van de democratische samenleving is het een voorwaarde dat we weten in hoeverre aangeboden informatie waar, echt en
te vertrouwen is. Om veilig, en met plezier, gebruik te kunnen (blijven) maken van de mogelijkheden van digitale communicatie, is
het nodig dat kinderen een kritische houding ontwikkelen. Zo krijgen ze beter zicht op de mogelijke consequenties van onware
berichtgeving en zullen ze een betere afweging kunnen maken bij het wel of niet delen van filmpjes, nieuwsberichten en chatberichten.
Tijdens de burgerschapslessen van Kwink wordt er gewerkt aan de volgende doelen:
Onderbouw: Ik ontdek dat ik keuzes kan maken bij het kijken naar filmpjes.
Middenbouw: Ik denk na voordat ik reageer op berichten.
Bovenbouw: Ik ontdek de effecten van onware berichtgeving en kan kritisch omgaan met (online-) informatie
Kwinklessen
In de weken tot aan de kerstvakantie komen de volgende doelen aan bod in de Kwinklessen: Kennen van eigen kwaliteiten, herkennen van kwaliteiten van de ander en die inzetten en omgaan met (heftige) emoties en dan weer rustig worden.

Hulp gevraagd voor de verhuizing
De voorbereidingen voor de verhuizing zijn begonnen.
De verhuiswagens gaan rijden op 27 en 28 december.
Voor het zover is, moet er heel wat worden ingepakt en
daarna moet dat natuurlijk allemaal weer worden uitgepakt en in kasten gelegd.
Bij de verhuizing naar de tijdelijke huisvesting hebben we
heel veel hulp gekregen van ouders en we hopen dat we
ook nu weer op hulp mogen rekenen bij het in– en uitpakken.
De planning is als volgt:
Inpakken van bibliotheek, magazijnen en keuken:
17 december en 20 tot en met 23 december
Uitpakken en inrichten bibliotheek, magazijnen, keuken,
atelier en teamkamer:
29 en 30 december en 3 tot en met 7 januari

Vrije dagen i.v.m. verhuizing
De geplande vrije dagen in verband met de verhuizing
gaan door. Dit betekent dat:

•

Stuur een mail of Social Schools bericht met de datum dat
u beschikbaar bent naar Rina Vonk
(r.vonk@beatrixdemeern.nl).

alle kinderen op 24 december en 10 januari vrij
zijn .

•

kinderen van de groep 1 t/m 4 ook op 17 december vrij zijn.

Sponsoractie Edukans

Week van de pleegzorg

In de Kinderboekenweek hebben we een mooie sponsoractie gehouden voor Edukans en My Book Buddy om
wereldwijd lezen en schrijven van kinderen te stimuleren.

Op verzoek van het buurtteam stuur ik de volgende informatie door. Zie ook bijgevoegde flyer.

Mocht u kunnen en willen helpen dan hoor ik dat graag.

Er is veel geld opgehaald door de kinderen voor boeken
en uitwisbare schriften in ontwikkelingslanden.
Het totaalbedrag is

€ 914,50

Namens Edukans danken wij alle sponsors.

Meeleefgezin maakt onderdeel uit van Utregs Plekkie, een
initiatief van Koos, Spoor030 en informele zorg in Utrecht
waarbij pleeg- en steunouders worden gezocht voor kinderen die dat nodig hebben.
Tijdens de week van de pleegzorg en staat Utregs plekkie –
waaronder meeleefgezin - in een pop-up store op Utrecht
Centraal station. Hierover is ook wat informatie opgenomen in het bericht voor in een nieuwsbrief.
Alvast hartelijk dank!
Met vriendelijke groet,
Juul Wichgers, Sanne Benschop, Sylvia Hof en Barbara
Sjamaar

