Beste ouders,
Vorige week maandag hebben we tijdens de studiedag
teruggeblikt op de resultaten van dit schooljaar tot nu
toe. Tot onze vreugde konden we vaststellen dat we een
groot deel van de door corona opgelopen vertraging
weer hebben ingelopen. Wij waren hier vanzelfsprekend
heel blij mee, omdat we ook de afgelopen periode last
hebben gehad van de coronaperikelen.
Vooral bij rekenen en spelling zijn we weer flink ingelopen. Technisch lezen was op niveau en is dat nog steeds.
Alleen bij begrijpend lezen is de vertraging nog niet helemaal weggewerkt.
Zoals eerder gemeld zijn we bezig om een verbeterde
aanpak, close reading, voor begrijpend lezen in de
school te implementeren. Dat is de komende maanden
ons speerpunt en ook tijdens de studiedag zijn we hier
volop mee bezig geweest.
We hopen dat we aan het einde van dit schooljaar de
resultaten hiervan al kunnen zien.
Wordt dus vervolgd.

Hartelijke groet,
Rina Vonk
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Woensdag 25 mei open
middag voor oud leerlingen
en oud leerkrachten
Op woensdagmiddag 25 mei houden we tussen 13.30 en
15.30 een open middag voor oud leerlingen en collega's.
Dus kent u iemand, die vroeger op de Koningin Beatrixschool heeft gezeten of gewerkt, laat het hem of haar
weten.

Schoolvoetbaltoernooien
weer van start
Afgelopen twee jaar moesten we het doen zonder sporttoernooien, maar dit jaar kan het gelukkig weer.
De aftrap is gegeven door de meisjes van groep 7. Zij mochten
woensdag 9 maart lekker voetballen tegen andere scholen uit
Utrecht. Onder leiding van Youri (vader van Doortje) hebben
ze vol enthousiasme gestreden. Helaas is er geen beker gewonnen, maar ze hebben wel heel veel plezier gehad . En dat
is toch het allerbelangrijkste!
Op 23 maart mogen de jongens aantreden. Hopelijk hebben
zij net zoveel plezier als de meisjes.

De Meern Schoon

Nieuws uit het team

Op verzoek van de organisatie de Meern schoon sturen
wij onderstaande informatie door:

Jan Aren, meester van de groepen 6 en 8, is dinsdag voor
de tweede maal vader geworden. De baby heet Joppe Gijs
en het hele gezin maakt het goed.

Natuurlijk doet Vleuten-De Meern Schoon! mee aan de
Landelijke Opschoondag op zaterdag 19 maart. Zowel in
Vleuten als De Meern wordt weer een opruimochtend
georganiseerd. En deze editie met nieuwe initiatieven:
De Zwerfafval Opruimbingo (leuk fun element voor kinderen)
Opruimroutes met een gezellige tussenstop voor iets lekker tijdens of na het opruimen (maak van iets nuttigs ook
een leuk uitje).
Vanaf 10 uur kun je een vuilknijper, vuilniszak en een hesje ophalen op een van de twee locaties om daarna aan de
slag te gaan om jouw buurt of waar je maar wilt zwerfvuil
te prikken. Tot 12.15 uur kun je het zwerfafval en het
materiaal weer inleveren. Hoe lang je op pad gaat bepaal
je natuurlijk zelf. Elke bijdrage is waardevol. Om 12.15 uur
is op beide locaties een kleine loterij om de ochtend feestelijk af te sluiten.
Naast dat het fijn is om bij te dragen aan een schone en
gezellige buurt is zwerfafvalrapen ook goed voor het milieu. Na de invoering van het statiegeld op plastic flesjes
zien we gelukkig een enorme maar daarentegen liggen er
meer blikjes dan ooit. En nu de mondkapjes bijna niet
meer gebruikt hoeven te worden is dit natuurlijk het moment om ze voorgoed uit het straatbeeld te laten verdwijnen.

Jan Aren heeft de komende 6 weken vaderschapsverlof.
In groep 6 zal Jennika op vrijdag invallen. In groep 8 is
Anneke er op donderdagochtend en Rina zal de middagen
voor de klas staan.

Van peuter tot pensionado; iedereen kan meedoen aan
deze opschoonactie. Dat kan gezellig samen met je kinderen, buurvrouw, partner, vriendinnen of natuurlijk ook
alleen.
Kortom: redenen genoeg om 19 maart de handen uit de
mouwen te steken in jouw buurt.
Starten kan op twee locaties:
- PLUS Stefan Blom in De Meern (Veldhuizen)
- Welwonend Makelaardij in Vleuten (Smalle Themaat
24A).
Gelukkig is meedoen super eenvoudig: ga naar
www.vleutendemeernschoon.nl en vul het aanmeldformulier in.

Webinar De Kracht van Groep
7 en 8
Op verzoek van Jeugdgezondheidszorg sturen wij onderstaande
informatie door:
Jeugdgezondheidszorg Utrecht organiseert (samen met Lokalis)
gratis online bijeenkomsten voor ouders over verschillende
opvoedthema's.Speciaal voor ouders met kinderen in de bovenbouw van het basisonderwijs organiseren we op 31 maart a.s.
van 19.30 uur tot circa 20.30 uur het webinar ‘de kracht van
groep 7 en 8’, over weerbaarheid en veerkracht.
Elk schooljaar is weer een nieuwe fase in het leven van kinderen. De Citotoets, het verkeersexamen, schoolkamp of het
zoeken naar de geschikte middelbare school. Ouders gunnen
hun kind de wereld maar wat betekent dat nou eigenlijk echt?
Tijdens het webinar delen Rick Willemsen
(weerbaarheidstrainer SterkRW) en Dennis de Vries (directeur
St. Vreedzaam) hun ervaring en kennis over weerbaarheid,
veerkracht en burgerschap met een vleugje Rots en Water.
Er is vanzelfsprekend ook ruimte voor vragen van de deelnemers.

Oproep voor meeleefgezinnen
Op verzoek van het buurtteam sturen wij onderstaande informatie door:
Een MeeleefGezin (of MeeleefStel / MeeleefSingle) vangt
een kind op tussen de 0 en 4 jaar van ouders met psychische
problemen. Dit doet het MeeleefGezin op vrijwillige basis
een vaste dag per week en een weekend per maand. Het
kind doet hierdoor positieve ervaringen op in een vertrouwde en stabiele tweede omgeving. En de ouders krijgen even
lucht, wat de relatie met hun kind weer ten goede komt. Zo
zorgen we ervoor dat kinderen zoveel mogelijk gezond thuis
kunnen opgroeien.
In de bijgevoegde flyer vindt u een oproep voor nieuwe meeleefgezinnen en meer informatie .

