
We sluiten deze keer een vreemd schooljaar af. 
Ik wil alle teamleden, ouders en kinderen bedanken voor hun begrip, betrokkenheid
en inzet voor het schooljaar 2020-2021.

Ik wens jullie allen een  

We zien jullie graag weer op school op 6 september.

Met vriendelijke groet,

Harold van der Venne
Directeur
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Agenda
SEPTEMBER 2021

Ma - 6 sept. Di - 7 sept. Wo - 8 sept. Do - 9 sept. Vr - 10 sept.

Ma - 13 sept.

Ma - 20 sept.

Ma - 27 sept.

Di - 14 sept. Wo - 15 sept. Do - 16 sept. Vr - 17 sept.

Di - 21 sept. Wo - 22 sept.

Wo - 29 sept.

Do - 23 sept. Vr - 24 sept.

Di - 28 sept.

Do - 2 sept. Vr - 3 sept.Wo - 1 sept.

STUDIEDAG

Kijk voor alle actuele data in de kalender op Social School

Do - 30 sept.

ZOMERVAKANTIE

START SCHOOL

https://app.socialschools.eu/calendar


DE LEUKE  LAATSTE WEKEN 
GROEP 1/2B

De laatste weken van het jaar zijn dit keer wel weer heel bijzonder! 
Er vonden en vinden op het moment van schrijven allerlei leuke activiteiten plaats, velen geregeld
door de Ouderraad!

Zo zijn we woensdag 7 juli met groep 1 t/m 3 met de bus op schoolreisje geweest, helemaal naar
Kids-plaza in Weert. Van tevoren is er de vraag gesteld: “Wat denk je dat je leuk gaat vinden op
schoolreis?” en na afloop: “Wat vond je het leukst?

Dit waren de reacties van verschillende kinderen.

Gijs:
Wat denk je dat je leuk gaat vinden? Klimmen.
Wat vond je het leukst? Met de blokken een douche maken, een paal met Mees tot het plafond
met douchestralen. Het net omhoog en blokken in het net zetten, de blokken waren de druppels.

Madelief:
Wat denk je dat je leuk gaat vinden? Wipwap die hard draait.

Wat vond je het leukst? De hobbelglijbaan.

Jan:
Wat denk je dat je leuk gaat vinden? De ballenbak.
Wat vond je het leukst? De glijbaan en de trampolines.

Kris:
Wat denk je dat je leuk gaat vinden? De hoogste glijbaan.

Wat vond je het leukst? De trampoline..

Ties:
Wat denk je dat je leuk gaat vinden? Springen op het springkussen.
Wat vond je het leukst? Hobbelglijbaan, klimmen en trampoline.

Sara S:
Wat denk je dat je leuk gaat vinden? Koprolstang buiten..

Wat vond je het leukst? De schommel.

Tom:
Wat denk je dat je leuk gaat vinden? Pistool met ballen en dan schieten..
Wat vond je het leukst? Trampolines, glijbaan.



MOOIE WERKJES
GROEP 1/2 B
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DE LEUKE LAATSTE WEKEN
GROEP 1/2B

Madelief:
Wat denk je dat je leuk gaat vinden? Wipwap die hard draait.

Wat vond je het leukst? De hobbelglijbaan.

Lynn:
Wat denk je dat je leuk gaat vinden? Kabelbaan.
Wat vond je het leukst? Glijbaan.

Jaci:
Wat denk je dat je leuk gaat vinden? Een glijbaan in de ballenbak..

Wat vond je het leukst? Glijbaan, blokken.

Mayson:
Wat denk je dat je leuk gaat vinden? Klimmen.
Wat vond je het leukst? Klimmen en de steile glijbaan en de blokken.

Mats:
Wat denk je dat je leuk gaat vinden? Kriebelbus en de ballenbak.

Wat vond je het leukst? De glijbaan en de trampoline.

Kaya:
Wat denk je dat je leuk gaat vinden? De binnenspeeltuin.
Wat vond je het leukst? De binnenspeeltuin.

De dag na het schoolreis was daar die leuke goochelaar weer op school!. Vorig jaar had hij ons
verrast, maar dit keer weer, want hoe doet hij dat toch, een konijn zomaar ineens van wit naar
bruin veranderen? Dat blijft een vraag waarop wij het antwoord niet weten.

Vrijdag 9 juli hadden we een sportieve bootcamp onder leiding van Ivar de Weerd op het veld
naast de school. Wat lieten de kinderen weer goed hun sportieve prestaties zien! 

Dinsdag 13 juli zijn de kleuters aan de beurt voor de kunstkriebelbus. We hebben al wat van de
andere klassen mogen bekijken. Dat wordt vast ook heel leuk maar vooral creatief!

Dan staat er ook nog een juffendag voor de kleuters op het programma en de dag erna de
kinderband. Kortom, allemaal gezellige, leuke en veelzijdige activiteiten voor de laatste dagen van
dit schooljaar. 

Groep 1/ 2 B wenst u allen een goede, fijne en zonnige zomervakantie toe!



Groep 1C is de zogenaamde instroomgroep van de kleuters. Sommige kinderen zijn al een half
jaartje 4 jaar maar de meesten zijn nog maar pas 4 jaar of nog niet maar komen wel alvast
oefenen. Er zitten nu 16 kinderen en het is een gezellige boel. 

De kinderen kunnen in een kleine groep wennen aan de schoolse dingen en leren langzamerhand
de afspraken en routines. Na de zomervakantie zullen zij in groep 1/2 A en 1/2 B geplaatst
worden.

Ze boffen nu ook nog extra met al die feestmomenten op school: het schoolreisje, een
goochelaar op bezoek, de kriebelbus, juffendag….. 

Hier volgen nog wat foto’s van werkjes die de kinderen gemaakt hebben. 

Groetjes van de kinderen van groep 1C en de juffen Thirza en Ivonne 
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Het schoolreisje was fantastisch, we hebben
zoveel leuke dingen gedaan.

Als eerst gingen we in de bus, iedereen blij
en vrolijk. Als we binnen zijn moesten we

eerst naar de verzamelplek. Daarna ging het
signaal. We renden naar de eerste attractie.
Dat was de piranha we kwamen er kletsnat
uit. Daarna gingen we naar de booster bikes

maar de rij duurde te lang dus hebben we
toch niet gedaan

toen gingen we in de boomstammetjes met
juf Brigitte en juf Vivian. en daarna gingen

we naar de Fenix.
Fien 

SCHOOLREISJE TOVERLAND
GROEP 6B

Ik vond het super leuk ik heb er echt van
genoten maar soms een beetje lange rijen.
Maar ja dat hoort er wel bij . Ik vond het ook
heel fijn dat er een verzamelplek was waar
de juffen zaten. Ik was eerst ook bang dat

we verdwaalden. Maar omdat er juffen door
het park liepen voelde ik me ook veiliger. Ik

vond het een geslaagd schoolreisje.
                      Lasse 



Ik ben Fem en ik zit in 6b en ik
ga jullie vertellen over het
schoolreisje. Op woensdag 7
juli ging de school op
schoolreisje. Ik ging met mijn
klas naar toverland.Dit keer
ging ik niet met de bus. Ik ging
met mijn vriendin Lotte in de
auto mee. Waarom? 

SCHOOLREISJE TOVERLAND
GROEP 6B

 
Ik ben Jasper, en ik ben met Floris, Cas en Thijs en Lasse in een groepje naar 

toverland gegaan. Ik en Lasse zijn 3 keer in de Dwervelwind geweest.
Ik ben ook 1 keer in de Feniks geweest dat was best wel spannend.

Maar daar dachten Floris , Cas en Thijs anders over.
Maar Lasse durven niet dus bleef hij buiten op ons wachten. 

Ik heb door hun een heel leuk schoolreisje gehad!
 Jasper 

 

Dat zal ik je vertellen. In de bus was niet genoeg plek. 
Wij waren er met de auto veel sneller.De bus had vertraging dus we moesten best lang wachten.
Toen ze er waren gingen we het park in. We gingen eerst fruit eten. Daarna gingen we in
attracties.
Toen was het tijd voor de lunch was waren we waren al in best veel 
attracties geweest. In het park was het best wel druk. Ik had een rolstoel mee omdat ik pijn krijg
als ik veel loop. 
We hadden wel veel geluk dat ik de rolstoel mee had, want daardoor hoefden we niet in de
wachtrij te staan maar mochten we
meteen in de attractie. Toen moesten we alweer gaan. ik heb een erg leuke en gezellige dag
gehad.
Fem



Hoi! Ik Ben Sophie, 10 jaar en zit in
groep 6B en ga jullie vertellen over
...woensdag 7 juli. 
Het begon allemaal in de bus,toen
we er waren( in toverland ) konden
we niet meer wachten om te
vertrekken.
Eerst fruit eten en daarna konden we
het park in!

SCHOOLREISJE TOVERLAND
GROEP 6B

Als allereerst gingen we in de zweefmolen!
We hadden het zo leuk dat we niet wilden lunchen😁.
Maar het moest toch😕, maar daarna mochten we weer in de vele attracties.
Daarna moesten we om 15:10 verzamelen om weer naar huis te gaan.
Toen ik thuis was waren Mijn benen kapot😭.
 Sophie 



Film Jeugdtheaterschool: 
Yasmin Kevser, oud-leerling van 
onze Jeugdtheaterschool en leerling 
van de Willem de Kooning Academie 
in Rotterdam, heeft een prachtige film 
gemaakt voor onze Jeugdtheaterschool. 

Of kijk op:

Verwacht: Assepoetser
Anna Producties speelt in oktober: ASSEPOESTER!

Meer informatie: laviniagermano@annatheater.nl of bel: 06-44369288.
Voor lestijden:                                       rubriek Jeugdtheaterschool

HET ANNATHEATER

www.annatheater.nl

https://www.youtube.com/watch?v=9Bjmr4QchYI&t=9s

http://www.annatheater.nl/
http://www.annatheater.nl/


HANDIGE LINKS
Vakantierooster/studiedagen 2020/2021

Verlofaanvraag

Inloggen Social School

ZIJN JONGERE BROERTJES OF ZUSJES AL INGESCHREVEN?
 

Een oproep voor alle ouders die jongere kinderen van het gezin nog NIET
hebben ingeschreven.

 
Is een van uw kinderen nog niet ingeschreven, download het

inschrijfformulier hieronder of ga een inschrijfformulier halen bij juf Mieke!
 

Ook voor volgende schooljaren is het raadzaam uw kind 
al ruim op tijd in te schrijven

Klik hier om je kind aan te melden

Kind aanmelden

https://www.benedenbeekloop.nl/onze-school/vakantieroosterstudiedagen/
https://www.benedenbeekloop.nl/contact/verlofaanvraag/
https://app.socialschools.eu/
https://www.benedenbeekloop.nl/
https://www.facebook.com/benedenbeekloop/
https://nutsscholengeldrop-live-9be8b7304a1c4b-039f32a.aldryn-media.com/filer_public/88/0f/880fb9b3-77c4-4aa8-abb9-a2e60d0af8cd/inschrijfformulier_beneden_beekloop.pdf
https://nutsscholengeldrop-live-9be8b7304a1c4b-039f32a.aldryn-media.com/filer_public/88/0f/880fb9b3-77c4-4aa8-abb9-a2e60d0af8cd/inschrijfformulier_beneden_beekloop.pdf

