V

VAKANTIES & VRIJE DAGEN
Vakantie
Zomervakantie: 11 juli t/m 19 augustus
2022

Afsluiting schooljaar
6 juli om 11:30 op het plein.

Studiedagen (alle leerlingen vrij)
7 en 8 juli 2022
V

Activiteiten voor ouders:
Ontmoetingsochtend
Elke vrijdag is er ontmoetingsochtend op
het plein. De koffie/thee staat klaar vanaf
8.20 uur. U komt toch ook!!
Heeft u als ouder vragen over:
Wereldkast, Bouw of iets anders,
dan kunt u bellen of mailen met Nelleke
Kerkhoven.
Nederlandse les voor ouders
Op maandagochtend en
donderdagochtend van 8.45 uur tot
11.45 uur is er Nederlandse les voor
ouders. Wilt u meedoen dan kunt u
contact opnemen met Nelleke
Kerkhoven.
Nelleke Kerkhoven
06 12666780
n.kerkhoven@beatrixschool.info

Schoolmaatschappelijk werk
Onze schoolmaatschappelijk werker is
bereikbaar op nummer:
0643842954

NIEUWSBRIEF 24-06-2022
Geachte ouders/verzorgers,
Het einde van het schooljaar nadert, de groepen 7 en 8 zijn op
kamp, het is nog even rustig in de school.
Er was geen centrale weekopening. Vorige week hebben we
gekeken naar groep 2-3 die samen met juf Meeuwissen het
verhaal van Jona vertelden. Een belangrijke les is dat God
mensen vergeeft en wij dat vaak moeilijk vinden. De vraag is dus:

God vergeeft, en jij?
Groepsindeling.
U krijgt volgende week maandag de groepsindeling voor het
volgende schooljaar. Met het huidige leerlingaantal kunnen wij
personeel inzetten voor 1 groep minder. Dat betekent dat wij
gaan werken met een combinatiegroep 4-5. Op dit moment
worden de leerlingen hiervoor geselecteerd. Dat zijn leerlingen
die op dit moment goed mee kunnen komen en kunnen
profiteren van het aanbod van groep 5. Welke leerlingen dat zijn
hoort u zo snel mogelijk.
Er zijn ook een enkele groep 4 en groep 5. Verder zijn alle klassen
dubbel en 3 kleutergroepen en 3 Taalklassen.
Op de koffie op 1 juli
Wij nodigen u voor de laatste keer uit op de koffie… Wij nemen
afscheid en zorgen voor wat lekkers bij de koffie. Natuurlijk kunt
u ook nog uw vragen stellen en vertellen wij over de school en de
voortgang. U bent van harte welkom op 1 juli om half 9
Nelleke en Lineke
Zomerschool. Dit jaar is er
•
•
•

VakantieBijbelWeek en Zomerschool voor de groepen 1,
2 en 3 en 4 op de Beatrixschool
Zomerschool bij De Mussen
Zomerschool bij Stichting jeugdwerk den Haag
De inschrijfformulieren worden meegegeven

Huggy Wuggy en Kissy Missy, het klinkt heel leuk, maar zo leuk
zijn de karakters niet. Ze zijn populair geworden door de
horrorgame ‘Poppy Playtime’. Basisschoolkinderen vinden de
knuffels ontzettend leuk en spelen maar al te graag het spel
‘doodknuffelen’ na. Dat meldt Ouders van Nu.
In de horrorgame ‘Poppy Playtime’ speel je een voormalig medewerker
van een verlaten speelgoedfabriek. Daar verdween het personeel tien
jaar geleden op mysterieuze wijze. Spelers moeten puzzels oplossen
en zorgen dat ze niet worden aangevallen door tot leven gekomen
speelgoedfiguren. Onder hen: Huggy Wuggy.
Moordenaar
Huggy Wuggy is een blauwe knuffel met scherpe tanden. Door
experimenten veranderde hij van een lieve pop naar een moordenaar.
Hij knuffelt nu mensen dood, zoals hij ook zijn zusje Kissy Missy
doodgeknuffeld heeft.
Populair
De moordknuffel is op dit moment ontzettend populair. Kinderen sturen
elkaar via WhatsApp foto’s en video’s van het karakter. Op YouTube
staan zelfs twee liedjes die over doodknuffelen gaan. Als je als ouders
het niet doorhebt kunnen kinderen al in aanraking zijn gekomen met
Huggy Wuggy.
Bange kinderen
De overheid heeft ouders in Engeland en op Curaçao al gewaarschuwd
voor de trend. Het wezen zou kinderen aanzetten tot geweld. Kinderen
doen de knuffel na door elkaar te omhelzen en kwaadaardige dingen te
fluisteren, maar er zijn ook kinderen die bang zijn voor het wezen.
Kinderpsycholoog Tischa Neve: “Door de angst van je kind serieus te
nemen kun je hem helpen bij zijn angst, dus wuif het niet weg als onzin
of daar hoef je niet bang voor te zijn. Stel dat je kind bang is voor
Huggy Wuggy onder zijn bed ligt, help je je kind door samen onder het
bed te kijken en hem resoluut weg te jagen.”
“Het is wel belangrijk dat je niet té ver meegaat in de fantasie van je
kind. De kunst is om de angst behapbaar te maken en niet groter te
maken door er te veel aandacht aan te besteden. Blijf wel met je kind
praten. Waar is hij precies bang voor? En hoe is hij die figuur
tegengekomen? Kinderen horen en zien meer dan wij denken, het is
dus altijd goed om scherp te blijven.”
Door: Nationale Onderwijsgids / Femke van Arendonk
Beeld: Ouders van Nu

