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KALENDER
Gefeliciteerd:
nieuw meubilair mogen kopen, hoe zou dat er dan
01-12
Piet Dijkstra, Sara v. Gelder
uitzien? Creatieve antwoorden als: tafel met tablet,
21-12
Adri Koolwaaij
massagestoelen, zachte stoelen, maar ook
28-12
Astrid Ywema (PSZ)
kastenwanden, zitzakken en zitbanken om lekker te
05-01
Hananja Witkamp
lezen werden gegeven. We kijken allemaal terug op een
05-12
Sintviering
goede vergadering.
20-12
Kerstviering kerk bovenbouw
21-12
Kerstviering kerk onderbouw
Muziekwedstrijd
23-12
Om 12.00 uur start de
‘De Muziekwedstrijd’ is een project van het prinses
t/m 06-01-2017
kerstvakantie
Christina Concours. Met dit project willen ze kinderen
19-01-2017
Alvast voor in de agenda:
stimuleren om muziek te gaan maken of te blijven
Kijkochtend groep 3 t/m 8
maken. Kinderen kunnen alleen of samen met hun
muzikale vriendjes of klasgenootjes meedoen.

Laatste maandbrief 2016
Dit is alweer de laatste maandbrief van 2016. De eerste
periode van dit schooljaar ligt bijna achter ons. De
laatste schoolweken van dit kalenderjaar staan in het
teken van Sinterklaas en Kerst. Zo hopen we maandag 5
december Sint en zijn Pieten te mogen ontvangen op
het schoolplein en zijn we benieuwd hoe Sint dit jaar bij
ons zal aankomen.
Op dinsdagavond 20 december (bovenbouw) en
woensdagavond 21 december (onderbouw) vieren we
met elkaar het Kerstfeest in de Bethlehemkerk. U wordt
daarover in een apart schrijven verder geïnformeerd en
een uitnodiging volgt. Op vrijdagmiddag 23 december
om 12.00 uur start de kerstvakantie. We zien iedereen
op maandag 9 januari graag weer terug. We wensen u
alvast allemaal gezegende kerstdagen en een
voorspoedig 2017 toe!
De eerste maandbrief van 2017 verschijnt op
donderdag 12 januari.

Van de leerlingenraad
Op donderdagmiddag 17 november is de leerlingenraad
weer bij elkaar geweest. We hebben met elkaar
gesproken over het schoolplein en de nieuwe regels
daarvoor. We hebben ook met elkaar de
startgesprekken geëvalueerd. De leerlingenraad is blij
met de startgesprekken. De reacties waren onder
andere: ‘je maakt zo al kennis met de juf/meester’, ‘er
wordt verteld over het schooljaar’, ‘je weet wat er gaat
gebeuren en wat je allemaal gaat doen’, ‘het is handig’
en ‘je voelt je serieus genomen’. Verder hebben we
‘gedroomd’ over nieuw meubilair. Als we als school

‘De Muziekwedstrijd is op 1 oktober gestart, het is een
online wedstrijd waarmee kinderen van 4 tot en met 12
jaar uitgedaagd worden om een muzikaal filmpje in te
sturen via de website of gratis app. Deelnemers maken
kans op mooie prijzen en alle kinderen die een filmpje
insturen mogen gratis naar de prijsuitreiking in
Diergaarde Blijdorp op 11 februari 2017.
Alle inzendingen zijn te zien op
www.demuziekwedstrijd.nl. Er kan meegedaan worden
tot 31 december.
Christiaan Blom ( 8 jaar) uit groep 5 heeft ook 2 filmpjes
ingestuurd en het derde filmpje met de altblokfluit is
vanaf 1 december te zien. Hij wil dolgraag naar de finale
en dus heeft hij veel stemmen nodig. Stemmen kan
vanaf 1 december en is gratis en kan via:
Link naar de dwarsfluit De Muziekwedstrijd:
http://demuziekwedstrijd.nl/filmpje/?id=1603&edition
=2
Link naar de sopraan blokfluit De Muziekwedstrijd:
http://demuziekwedstrijd.nl/filmpje/?id=1605&edition
=2

Sinterklaas
Op maandag 5 december zal Sinterklaas met zijn Pieten
de school bezoeken. We hopen dat Snoeppiet erbij kan
zijn…Om ongeveer kwart voor negen zullen alle
kinderen de Sint buiten op het plein (aan de van der
Palmstraat) welkom heten en toezingen. U bent hierbij
van harte welkom!

Gebruikte computers te koop

Nieuwe leerlingen

We hebben nog een aantal Dell380 computers voor 10
euro te koop. Als u belangstelling heeft dan kunt u
contact opnemen met Adri Koolwaaij per mail
ict@kbspapendrecht.nl OP=OP

We heten Joost Verdoorn (1B), Serenity Wawoe (1D),
Olaf van der Kraan (1B), Kaj Flach (22-11) en
hun ouders van harte welkom en wensen hen een fijne
tijd bij ons op school toe.

Nieuws van de Ouderraad
* Vooruitlopend op de Nationale Voorleesdagen
organiseren we een voorleesdag op donderdag 19
januari 2017 voor alle groepen!
* Wij kunnen hiervoor veel voorlezers gebruiken! Het
lijkt ons leuk als ouders met een interessant beroep,
met bijvoorbeeld bedrijfskleding, zich aanmelden
om te komen voorlezen en ook nog iets over hun
beroep willen vertellen en laten zien.
* Heeft u interesse? Stuurt u ons dan een mail met uw
gegevens, uw beroep, de groep van uw kind(eren)
en het tijdstip waarop u kunt komen voorlezen. Ons
e-mail adres is: or@kbspapendrecht.nl

Nieuws van de PSZ Het Koningskind
In de maand november hebben we weer een aantal
nieuwe kindjes welkom mogen heten. Welkom aan
Mika, Alysia, Liam, Cas, Hadassah, Ylva, Lucas! Veel
speelplezier . Ook is Sinterklaas weer aangekomen in
Papendrecht. Maar oh, oh, waar is Snoeppiet nu
gebleven? Alle pepernoten en kruidnoten zijn ook weg.
Samen met de kinderen en lieve hulpmoeders hebben
onze peuters daarom zelf kruidnoten gemaakt. Wat was
het gezellig en smaakte het lekker. Deze week mochten
de peuters hun schoentje zetten, er werd luid gezongen
en gedanst. Natuurlijk zijn de schoentjes gevuld met
een heerlijke chocoladeletter.
Wist u al dat u extra peuteropvang kunt afnemen in de
schoolvakanties op maandagochtend en/of
woensdagochtend (mits de groep het toelaat)?
Wij wensen iedereen een fijne pakjesavond toe!
Groeten van Astrid, Marieke, Tirza en Carola

Jumbo-actie

Nieuws van de BSO en TSO

In september en oktober hebben we meegedaan aan de
'Jumbo sparen voor je school' actie. In totaal zijn er
9962(!) punten ingezameld. Daarmee waren we de
school met de meeste punten!! We krijgen voor deze
punten een bedrag van € 2090,98 door Jumbo op onze
rekening gestort. We zullen dit mooie bedrag besteden
aan het kleuterplein. Iedereen bedankt die heeft mee
gespaard. We zijn ontzettend blij met dit schitterende
resultaat!

BSO
Onze groep is gezellig in Sinterklaassfeer gebracht. De
huishoek heeft een knusse openhaard gekregen en er
hangen Pieten en Sint verkleedkleding en jute zakken.
Ook is er een mini stoomboot van Sinterklaas waar de
kinderen echt in kunnen zitten. Vooral de stoomboot en
de kleding zijn favoriet. De activiteitenplanning is ook
helemaal gericht op de Sinterklaas, denk aan het
pepernoten bakken, piramide spel, pepernoot sjoelen,
mijter timmeren, de pietendans, pepernoten bakken
en een hoop spelletjes en knutselwerkjes gericht op
Sint en Piet. Verder hopen we natuurlijk dat hij onze
groep niet voorbij rijdt op 5 december en we leuke
groepscadeautjes krijgen. Als u nieuwsgierig bent naar
de beelden rondom ons Sint thema dan kunt u een
bezoekje brengen aan de website van Wasko
(www.wasko.nl) en daar op locatie Koningin Beatrix
zoeken en dan bij onze fotoalbums kijken.
Een tijdje terug konden de BSO kinderen aangeven wat
ze misten aan speelgoed op de groep. Daar werd een
lijstje van gemaakt en hier zijn een aantal dingen van
aangeschaft waaronder nieuwe autootjes, leuke
gezelschapsspelletjes, Playmobil en Wii spelletjes.
Eind november hebben we afscheid genomen van
leidster Marlies, zij heeft een baan gevonden bij het
speciaal onderwijs. We wensen haar veel succes, maar
gaan haar natuurlijk missen.

Stichting play4kids
Enige tijd geleden zijn diverse materialen van o.a.
schatkist en een oude blokkenhoek door
stichtingplay4kids opgehaald. Deze materialen worden
verscheept en dat is in de uitzending ‘Alles over wonen’
te zien. De uitzenddatum is zondag 18 december om
15.30 uur op SBS6 en de herhaling is op zaterdag 24
december om 15.00 uur.

Rectificatie: tijdig verlof aanvragen
In de maandbrief van november staat dat u het
formulier ‘verlof aanvraag’ bij Piet Dijkstra kunt
opvragen. Echter, voor de onderbouw is dit bij Corrie
Tuinstra en voor de bovenbouw bij Piet Dijkstra. Ook
voor de kinderen die 4 jaar zijn dient u een verlof
aanvraag te doen bij Corrie Tuinstra. De formulieren zijn
ook verkrijgbaar bij de leerkracht(en).

TSO
Alweer enige tijd werken we met de nieuwe indeling
van de groepen. Dit wordt als erg fijn ervaren. Er is
meer rust op de groepen en we hebben nu voldoende
tijd om te eten.

kunt dit wijzigen via de ouderlogin, dit kan op dezelfde
dag tot 11.00u.
U kunt alle wijzigingen zelf aanpassen via de ouderlogin,
indien u hier vragen over heeft, neem dan contact op
met onze klantenservice: 078-6157165.

Doenkids!
Zoals u allemaal in de mail heeft kunnen lezen zijn we
gestart op de TSO met het activiteitenprogramma
Doenkids! Op de BSO werkten we al met Doenkids! en
het leek ons leuk om het ook op de TSO in te zetten.
Patricia maakt voor iedere periode (vaak van vakantie
tot vakantie) een planning die u via de mail ziet
verschijnen. Ook hangt deze op het bord tegen over de
trap in de hal bij de hoofdingang.
Inmiddels hebben we leuke spellen gespeeld. Zo
hebben we bij de kleuters spellen gedaan als; zakdoekje
leggen, daar was een klein zigeunermeisje, slakhinkelen
en nog veel meer. Bij de bovenbouw speelden we
spellen zoals; bewakertje, verschillende varianten
tikkertje en lummelen. We merken dat de kleuters en
de kinderen van groep 3,4 en 5 erg enthousiast zijn. De
kinderen van groep 6,7 en 8 vinden niet altijd het
gekozen spel leuk van Doenkids! maar kiezen zelf voor
een ander spel of ze maken er een andere variant op.
We verplichten de kinderen niets, ze zijn vrij om zelf
mee te doen, hoe meer zielen hoe meer vreugd ;-).

Nieuws van de MR

Broodtrommels en bekers
Graag willen we u vragen om de broodtrommel(s) en
beker(s) van uw kind(eren) te voorzien van naam. Voor
aanvang van de TSO halen onze vrijwilligers de
broodtrommels en bekers uit de koelkasten om deze op
de juiste plek klaar te zetten. Het komt regelmatig voor
dat we na aanvang van de TSO nog aan het zoeken zijn
naar broodtrommels en bekers omdat hier geen naam
op staat.
Ook willen we u vragen om de broodtrommels en
bekers in de juiste koelkast te zetten.
Groep 1 + 2: Koelkast beneden (naast de keuken in de
hal bij de hoofdingang).
Groep 3 t/m 8: Koelkast op de vide.
Aanmelden en afmelden TSO
We zien regelmatig dat er kinderen met een incidentele
plaats structureel naar de TSO komen en niet van te
voren aangemeld worden. Wij willen u erop attenderen
dat we deze kinderen niet missen mochten ze
onverhoopt toch niet komen. Daarom willen we
nogmaals onder de aandacht brengen dat u uw
kind(eren) aanmeldt voor de TSO via www.wasko.nl
(ouderlogin).
Komt u kind standaard naar de TSO en heeft u een
incidentele plaats, dan kunt u deze plaats omzetten
voor een vaste plaats op de TSO zodat uw kind altijd
standaard aangemeld is. U dient uw kind(eren) af te
melden als ze een keer niet bij de TSO aanwezig zijn. U

Afgelopen week is ook de MR weer bijeen geweest.
De volgende punten hebben we met elkaar besproken;
De ontstane vacature in de oudergeleding, waarover u
verderop in deze nieuwsbrief kunt lezen. Dit betekent
weer een serieuze oproep aan betrokken ouders.
Diverse personeelszaken zijn doorgenomen.
We hebben het huidige jaarplan doorgesproken van
onze school. De school heeft een progressieve planning.
Leraren die doorleren, om leerplannen verder te
ontwikkelen, om op sociaal vlak de kinderen beter te
kunnen begeleiden etc. Budgettering van aankopen die
nodig zijn om het onderwijs up-to-date te houden.
Aandachtspunten ten aanzien van de gebouwen waarin
onze kinderen les mogen hebben, etc.. Als MR kunnen
we constateren dat er met zorg en toewijding gewerkt
wordt aan een veilige omgeving voor de kinderen,
goede scholing en prettig onderkomen. Daarbij de
christelijke identiteit in het oog houdend.
Verder hebben we de inschrijvingsprocedure van de 10minuten gesprekken besproken. Het blijkt dat gewenste
tijden vaak snel vol zijn, met name op de avonden. Wij
zijn nieuwsgierig hoe andere ouders hierin staan.
Ondervinden zij problemen bij het inschrijven of vinden
ze deze nieuwe manier juist prettig werken.
Mocht u als ouder vragen hebben aan ons als MR of
zaken die u graag besproken ziet worden in onze
vergaderingen, dan mag u deze vanzelfsprekend
aandragen.
Een hartelijke groet van de MR.

MR en GMR
Onlangs heeft David Müldner zich om persoonlijke
redenen teruggetrokken uit de MR en GMR.
Aan u de vraag of u interesse hebt om als
ouder/verzorger mee te denken in de MR en/of GMR.
Bent u geïnteresseerd? Stuur dan een mailtje naar
MR@kbspapendrecht.nl. Graag ontvangen wij uw
reactie voor vrijdag 9 december aanstaande. Indien er
meerdere gegadigden zijn zullen er verkiezingen
worden gehouden.
namens de MR-oudergeleding,
René Kieviet

Bijeenkomst ‘jeugd en jeugdhulp’
Op 13 december a.s. van 19.30 – 21.30 uur (inloop
vanaf 19.00 uur) organiseert de gemeente Papendrecht
een kick-off bijeenkomst over de jeugd en jeugdhulp.
De gemeente nodigt alle ouders van harte uit om mee
te praten. Het programma treft u in de bijlage. De

bijeenkomst is wat ons betreft de start om vaker met
elkaar in gesprek te gaan. Vanaf 19:00 uur staat er
koffie of thee voor u klaar. Om 19:30 uur wordt u
welkom geheten door de wethouder Jeugd mevrouw
J.R. Reuwer-Verheij. We zullen met elkaar in gesprek
gaan over twee thema's in twee verschillende groepen.
Eén groep gaat over activiteiten en voorzieningen voor
de kinderen en jongeren in Papendrecht en één groep is
voor ouders die te maken hebben met jeugdhulp. In
beiden groepen kunnen ervaringen en verbeterpunten
worden gedeeld.
De input die u ons geeft, gebruiken we om ons beleid te
verbeteren. Daarnaast willen we graag weten op welke
wijze ouders mee willen praten met de gemeente over
de jeugd of jeugdhulp.
Aanmelden
Wilt u zich aanmelden of heeft u nog vragen over de
kick-off bijeenkomst dan kunt u contact opnemen met
Angelique Rijsdijk van de gemeente Papendrecht
(a.rijsdijk@papendrecht.nl / 078-7706311).
Graag verwelkomen wij u op de kick-off bijeenkomst op
13 december a.s.
Locatie: het gebouw van het Centrum voor Jeugd en
Gezin (CJG), Seringenstraat 16 te Papendrecht

Bericht uit het zendingsveld
Afgelopen maandagen zijn er presentaties gegeven in
de groepen 3 t/m 7 over het nieuwe zendingsdoel:
De familie Hobo in Zuid-Soedan.

Aart en Cathelijne van Duyn
ouders van Bram (6A) en Geert (5A)

RunforKika door oudleerling
Ik ben Ashley Frank en ik ben 19 jaar oud. Vlak nadat wij
geboren werden, kregen mijn tweelingzusje en ik de
diagnose retinoblastoom, een zeldzame vorm van
kinderkanker. Wij overleefden deze ziekte gelukkig, en
gingen als kind met veel plezier naar de Koningin
Beatrixschool.
Helaas overlijden er jaarlijks nog ongeveer 100 kinderen
aan kanker. Daarom heb ik besloten me in te schrijven
voor de halve marathon in Madrid. Om aan de start te
verschijnen, moet ik een bedrag van minimaal 3700
euro ophalen. Met dit geld kan onderzoek worden
gedaan naar betere behandelingen tegen kinderkanker,
zodat de bijwerkingen kunnen worden verminderd en
de overlevingskansen verbeterd.
Voor meer informatie kunt u kijken
op: http://www.runforkikamarathon.nl/2017/ashleyfrank
Of: http://ashley-runforkika.simpsite.nl/
Ik hoop dat u mij wilt helpen kinderkanker de wereld
uit te krijgen. Samen maken we het verschil!
Met vriendelijke groet,
Ashley Frank

Afgelopen april zijn Wim en Marlies Hobo en hun
dochter Yenthe (bijna 5 jaar) door MaF (www.maf.nl)
uitgezonden naar Zuid-Soedan. Wim werkt daar als
piloot via MaF en Marlies werkt als verpleegkundige in
een weeshuis en geeft trainingen. Door droogte en
steeds oplaaiende oorlogen is hulp hard nodig en
kunnen Wim en Marlies daar veel betekenen voor de
plaatselijke bevolking.

Lief en leed

Om Wim in de lucht te houden is geld nodig, de KBS
spaart van december t/m februari mee aan dit doel. De
groepen hebben een spaarpot gekregen en een
thermometer om de stand bij te houden. In februari
ontvangen de kinderen, uit de klas waar het meeste is
opgehaald, allemaal een cadeautje. Ook de collecte van
de kerstdienst gaat naar dit zendingsdoel.

Regel van de maand

Op www.vliegenvoorleven.nl en op
facebook(https://www.facebook.com/vliegenvoorleven
/?fref=ts) kunt u de familie Hobo volgen.

Week 48
Vrede – Jesaja 2-1:5, 1 1:1-10
Jesaja leeft in een land waar oorlog is. De mensen zijn
er bang, er is veel pijn en verdriet. Maar Jesaja gelooft
dat het anders zal worden. Hij vertelt dat God de
mensen niet vergeten is. Er komt vrede voor iedereen.
Uit de familie van koning David zal iemand komen die
de geest van de Heer met zich meedraagt.

Wil u de familie zelf steunen? Dit kan via
https://www.maf.nl/geef-aan-maf/stafwerker/wimmarlies-hobo
U kunt ze ook zakelijk bijstaan via http://pixelsforlife.nl/
Zij rekenen op uw steun! Met vriendelijke groet namens
de ThuisFrontCommissie,

Op 30 september is Jari, zoon van Ellen Bikker geboren.
Wij wensen hen veel geluk en gezondheid toe.

Wij zorgen met elkaar voor rust in en om de school.

Lied van de maand
Komt allen tezamen (Nieuw Liedboek 477)

Bijbelrooster

Week 49
Stil eens… - Lucas 1:5-25, 1:26-38
De priester Zacharias krijgt in de tempel een bijzonder

bericht: hij zal een zoon krijgen, Johannes de Doper.
Zacharias wordt er stil van. Later komt de engel Gabriël
bij Maria. Ook zij krijgt bijzonder nieuws te horen: Jezus
zal geboren worden.
Week 50
Woorden tekort - Lucas 1:39-56, 1:57-80
Als je niet meer weet wat je moet zeggen, kun je altijd
nog zingen. Zacharias en Maria zijn zó blij, dat ze een
lied zingen. Ze zingen over Johannes en over Jezus.
Maar ook over de wereld, over alle mensen die bevrijd
zullen worden.
Week 51
Kom kijken! Lucas 2:1-20
In een stal in Bethlehem wordt Jezus geboren. Er is licht
in de nacht, een lied uit de hemel dat gehoord wordt op
de aarde. De herders mogen het met eigen ogen zien.

Het team van de Koningin Beatrixschool en Wasko
wenst u gezegende kerstdagen en een gezond en
gelukkig 2017 toe!

