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Opening nieuwe schoolplein
Op woensdag 25 november is het nieuwe schoolplein feestelijk geopend. De nieuwe
leerlingenraad heeft de opening bedacht en uiteindelijk knipten Lynn (groep 7) en Yannick
(groep 8) officieel het lint door. Alle kinderen mochten vervolgens via een trampoline de
nieuwe speelplaats opspringen. Dit leverde veel mooie acrobatische sprongen op. Ook de
juffen en meesters lieten een paar gewaagde sprongen zien.
We zijn erg blij met het nieuwe schoolplein! Op het schoolplein is veel meer groen
aangebracht en veel toestellen zijn van natuurlijke materialen gemaakt. Er is een nieuwe
zandbak, een klimmuur, een nieuw speelhuisje, een waterpomp met kliedertafel, een
steltenparcours, insectenhotel en het voetbalveld is vergroot. Het is mooi om te zien hoe blij
de kinderen zijn met het nieuwe schoolplein.

Leerlingenraad
Ook dit schooljaar is er weer een leerlingenraad. De leerlingenraad overlegt met meester
Tom over allerlei belangrijke onderwerpen. Zo hebben ze meegedacht over de opening van
het schoolplein. Ook zullen we veel andere onderwerpen gaan bespreken die met de school
te maken hebben. In de groepen 5 t/m 8 konden kinderen zich verkiesbaar stellen, de rest
van de klas mocht vervolgens stemmen. Uit elke klas zitten er 2 kinderen in de
leerlingenraad. Dit jaar zitten deze leerlingen in de leerlingenraad:
Groep 5: Quinty en Teun
Groep 6: Tuana en Pleun
Groep 7: Sanne en Lynn
Groep 8: Jade en Yannick
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In het Brabants centrum van vorige week stond een artikel over de leerlingenraad en de
opening van ons nieuwe schoolplein.

Even voorstellen
Mijn naam is Robert-Jan, ik ben 27 jaar en woonachtig in Drunen.
Ik ben een gezellige, sociale, eerlijke en open jongen.
Ik ben geboren met Spina Bifida (open rug ), hierdoor ben ik rolstoelafhankelijk.
Mij beperking weerhoudt mij niet om positief en energiek in het leven te staan en er alles uit
te halen wat erin zit.
Mijn Hobby’s:
Ik sport graag, ik fitness 2x in de week en ik doe aan rolstoeltennis.
Ik ben begonnen met rolstoeltennis op mijn 14e, Na een jaar kreeg ik de kans om in het
Nederlands Team te gaan tennissen. Deze kans heb ik met beide handen aangepakt, door
deze kans heb ik mooie toernooien in het buitenland mogen spelen en heb ik mooie
ervaringen opgedaan.
Ik reis graag en vind het leuk om nieuwe plekken en steden te ontdekken.
Als laatste vind ik tijd met vrienden en familie doorbrengen ook leuk en belangrijk.
Wat ga ik doen op basisschool De Beemden?
Sinds 1 december ga ik het team van basisschool De Beemden vooral ondersteunen met
administratieve werkzaamheden.
Ik hoop dat ik een leuke eerste indruk heb gemaakt, en ik kijk er naar uit om de komende tijd
het team te ondersteunen.
Robert-Jan
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Foto-impressie

Heerlijk spelen op het nieuwe schoolplein.

Sinterklaas is weer in het land.

In groep 4/5 leren de kinderen over de jagers en verzamelaars.

In groep 6 leren de kinderen tekenen met perspectief.

Groep 4 t/m 8 heeft elke vrijdagmiddag een
creamiddag waar ook theater op het
programma staat.

