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We zijn begonnen!
Het nieuwe schooljaar is begonnen. In iedere groep zijn we fijn gestart. Natuurlijk is het wel
anders dan anders vanwege de coronamaatregelen. Ondanks die maatregelen proberen we
alles zo normaal mogelijk te laten verlopen. Via het ouderportaal houden we u steeds zo
goed mogelijk op de hoogte. Mocht u toch informatie missen of vragen hebben dan horen
we dat graag!

Informatieavond
Het was de bedoeling dat volgende week onze jaarlijkse informatieavond zou plaatsvinden.
Helaas kan deze niet doorgaan vanwege de coronamaatregelen. Als alternatief zult u
volgende week vrijdag 4 september een informatiebrief ontvangen. In de 5de schoolweek
staan de startgesprekken gepland waar u persoonlijk kunt kennismaken met de leerkracht.
Voor die tijd kunt u ook via ouderportaal of telefonisch contact opnemen met de leerkracht
mocht dat nodig zijn.

Kalender
Als bijlage bij deze Beemden Berichten vindt u de kalender voor dit schooljaar met alle
vakanties, vrije dagen en andere bijzonderheden.

Juf Janny
Vlak voor de zomervakantie hebben we u laten weten dat er bij juf Janny Verwijmeren
borstkanker is geconstateerd. In de vakantie is haar behandeling gestart. Uiteraard is dat erg
intensief voor juf Janny. We wensen haar veel sterkte bij de behandelingen!

ICT migratie
In de vorige Beemden Berichten is al aangekondigd dat ons ICT netwerk aangepast is. In de
afgelopen week zijn daardoor enkele computerproblemen ontstaan waardoor de
communicatie minder goed verloopt dan normaalgesproken.
Het ouderportaal kon niet direct goed gebruikt worden bij alle groepen. Daardoor kwamen
sommige berichten wat later dan we zouden willen.
De mail werkt ook nog niet helemaal goed bij alle leerkrachten.
De meeste problemen zijn nu zo goed als opgelost!
We vragen uw begrip voor deze situatie. En neem vooral contact op als u bepaalde
informatie heeft gemist of vragen heeft.

Schoolplein
Ons schoolplein wordt binnenkort vernieuwd. Er is een plan gemaakt voor het opknappen,
vergroenen en vernieuwen van het schoolplein. Direct na de herfstvakantie zal er gestart
worden met de werkzaamheden.
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Even voorstellen
Dit schooljaar zijn er twee nieuwe gezichten op de Beemden te vinden die we graag aan u
voorstellen.
- Tjeerd van den Elsen vervangt juf Janny voor 3 dagen in groep 6.
- Nathalie Zimmerman is een vaste vervanger in onze regionale vervangerspool en
heeft de Beemden als haar thuisschool. Afgelopen maandag heeft ze in alle groepen
kennisgemaakt. Vandaag was ze ook aanwezig en heeft ze in enkele groepen
vervangen.
Hoi, ik ben Tjeerd van den Elsen (40 jaar); de nieuwe meester in groep 6. In mijn
vrije tijd werk ik graag in mijn volkstuin samen met mijn vrouw Irina, maar ik ben
ook graag bezig met audio (geluid). Ik heb jaren geleden gewerkt voor Efteling Kids
Radio en daar ontdekte ik dat radio en podcasts maken met kinderen écht
fantastisch is. Met mijn bedrijf Radiorakkers doe ik dat nu steeds vaker op scholen,
bij bibliotheken en bso's, maar door corona is dat wat minder. Een goede reden
om les te komen geven op De Beemden.
Heel soms doe ik ook bij Omroep Brabant de ondertiteling van het Brabant
Nieuws voor doven en slechthorenden. Verder blijf ik natuurlijk podcasts speciaal
voor kinderen maken en wie weet doen we dat ook wel een keer in de klas. Ben je
benieuwd wat voor kinderpodcasts er zijn? Ik heb ze allemaal verzameld op
https://kinderpodcasts.nl.
Vriendelijke groeten,
Tjeerd van den Elsen

Hallo allemaal,
Via deze weg wil ik me aan jullie voorstellen. Ik ben Nathalie Zimmerman en ik ben 27
jaar leerkracht geweest op een school in Den Bosch. Sindskort zit ik in de invalpool en
heb ik “De Beemden” als thuisschool. Dit houdt in dat jullie mij wel eens tegen kunnen
komen op school. Ik zou dan een groep over kunnen nemen, zodat de leerkracht in
gesprek kan gaan met kinderen of andere werkzaamheden buiten de klas kan uitvoeren.
Naast lesgeven vind ik het leuk om muziek te maken op mijn gitaar, op mijn paard te
rijden, te lezen en te sporten. Ik hoop vaak op “De Beemden” te kunnen invallen.

