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Kalender
13-04
14-04
15-04
22-04
28-04
29-04
04-05
07-05
12-05
26-05
03-04
04 t/m 06-04
10-04
18 en 19-04
19-04
20-04

27-04 t/m 11-05
21-05
24-05
25-05
28, 29 en 30-05

Gefeliciteerd
Ria van der Zalm
Manon van der Plank
Anneleen Heijkoop
Marjolein Kwekkeboom
Caroline Stehouwer
Jo-Else de Groot
Corrie Tuinstra, Madelon
Berger
Elma Versteeg
Ilse Visser
Nirmen Bolis Denha
Groepen 8 vrij
Kamp groepen 8
Ouderavond
mediaopvoeding
Bag2School
Leerlingenraad
Koningsspelen, alle
leerlingen zijn om 12.00 uur
vrij.
Meivakantie (incl.
Koningsdag en Hemelvaart)
2e Pinksterdag, alle
leerlingen zijn vrij
Groep 7 en 8 ’s middags vrij
Sportdag groep 7 en 8
Schoolfotograaf

Nieuwe leerlingen
We verwelkomen Angelica
Petrosjan (psz), Benthe van Dalen
(psz), Noemi de Ligt (psz), Jasmine
Qian (1B), Zoë Slieder (1D), Youssef Safro (1E), Sienna
Wijman (1C), Naomi van Dieren (1A), Savannah Spruijt
(1D), Joost Boogert (1C), Tatiana Birchall (5A), Maria
Krootjes (4C) en wensen hen en hun ouders een fijne
tijd bij ons op school.

Kamp groep 8
Woensdag 4 april t/m vrijdag 6 april gaan de groepen
8 naar ons welbekende bosrijke Hattem. We wensen
hen heel veel plezier toe!

Koningsspelen
Op vrijdag 20 april vieren we Koningsdag, het zou leuk
zijn als alle kinderen in rood/blauw/wit en/of oranje
kleding op school komen. We beginnen om 8.30 uur
Ontwikkel jezelf, groei samen!

met een ontbijt. Er wordt een dans geleerd op het lied
FITLALA van ‘kinderen voor kinderen’. De ochtend
wordt verder gevuld met creatieve/sportieve
activiteiten.
Om ongeveer 11.35 zullen de kinderen de geleerde
dans laten zien op het plein aan de v.d. Palmstraat. U
bent van harte welkom om te komen kijken. Alle
groepen zijn om 12.00 uur vrij!

Sportdag groepen 7 en 8
De groepen 7 en 8 zijn donderdagmiddag 24 mei vrij
en hebben op vrijdag 25 mei sportdag van 8.30 uur tot
14.00 uur.

Ouder regiegroep
Sinds twee jaar bestaat er op school een ouder
regiegroep in het kader van ouderbetrokkenheid 3.0.
Een communicatiemodel waar school mee gestart is
om het contact tussen ouders en school te
verbeteren. De afgelopen 2 jaar hebben we als ouders
meegedacht en vergaderd rondom startgesprekken,
gesprekkencyclus, dossierinzage, verbouwing van de
school etc. Eén van de dingen die steeds centraal
staan tijdens de vergaderingen is de communicatie
tussen ouders en school; waar kunnen dingen beter
en waar gaat het al goed.
Als ouders binnen de regiegroep zijn we de ‘oren’
voor de leerkrachten en directie in positieve zin. Wij
staan op het schoolplein of bij het hek en horen daar
hoe andere ouders positief of negatief praten over de
school. Regelmatig gaan we dan het gesprek aan hoe
de lijntjes kunnen lopen en wijzen daar ouders op,
maar nemen dit ook mee terug naar school.
Onlangs zijn wij (Marieke en Simone) een ochtend bij
Hananja geweest om samen met hem de 10 criteria
van ouderbetrokkenheid 3.0 door te lopen en te
kijken waar we als school al aan voldoen en waar we
nog op in moeten zetten. Als school hebben we al
heel veel gerealiseerd, denk aan de startgesprekken,
nieuwjaarsreceptie, visiekaarten voor ouder en kind,
individuele gespreksmomenten wanneer wenselijk,
kinderen mee naar de 10-minutengesprekken.
Waarom hebben we dit gedaan? We vinden
communicatie met ouders heel erg belangrijk. Om aan
te tonen dat je dit als school goed doet kun je als
school het keurmerk ‘ouderbetrokkenheid 3.0’
ontvangen. De documentatie die wij met Hananja
uitgezocht hebben is daar zichtbaar bewijs van.
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Als ouders is het fijn om op deze manier met
leerkrachten en directie mee te denken en zo je
steentje bij te dragen.
Dingen die nog in het vat zitten en verder uitgewerkt
gaan worden zijn o.a. inloop koffie ochtenden waarbij
bijvoorbeeld Hananja aanschuift om eens te luisteren
wat ouders zouden willen verbeteren of wat juist
super goed gaat. Panelgesprekken, soms kan het
nodig zijn om ouders die bijvoorbeeld tegen dezelfde
dingen aanlopen uit te nodigen om positief mee te
denken aan een oplossing. Denk aan bijvoorbeeld
kinderen met een ontwikkelingsvoorsprong of
kinderen met dyslexie.
Denk je nu als ouder daar zou ik ook wel bij betrokken
willen worden neem dan gerust contact op met
Hananja of schiet één van onze tweeën even aan op
het schoolplein.
Namens de ouderregiegroep,
Marieke Brand en Simone Rietveld

Nieuws van de OR
Wist u dat:








we op woensdag 18 april (’s avonds tussen
19.00 uur-20.00 uur) en donderdag 19 april
(’s morgens tot 9.00 uur) a.s. weer een
kledinginzameling van Bag2School hebben?
Dus als u binnenkort uw kasten op gaat
ruimen, denk dan aan ons! U kunt op deze
data uw oude kleding, schoenen, gordijnen
en knuffels inleveren op school! Onze
school voor iedere ingezamelde kilo 0,30
eurocent ontvangt?!
wij nog steeds op zoek zijn naar een aantal
enthousiaste en gezellige nieuwe leden
voor de ouderraad? Voor een aantal ORleden is dit het laatste schooljaar binnen de
or en zonder enthousiaste leden kunnen wij
geen leuke activiteiten organiseren voor de
kinderen. Heeft u interesse? Stuurt u ons
dan een mail. Ons e-mail adres
is: or@kbspapendrecht.nl
u ons altijd kunt mailen met leuke
suggesties of opmerkingen
op or@kbspapendrecht.nl ?
Er binnenkort een heerlijke
stroopwafelactie komt? Op maandag 9 april
krijgt uw kind de brief en het
bestelformulier mee.

Ontwikkel jezelf, groei samen!

Nieuws van de PSZ
De maand maart was weer een hele gezellige maand.
Het is tenslotte lente geworden. En niet alleen buiten
maar ook bij ons in het lokaal. Er zijn allerlei jonge
dieren geboren. Ook hebben we geitjes, lammetjes,
biggetjes, kalfjes en kuikentjes gemaakt. Er groeien er
veel bloemen bij ons, die krijgen water uit de
gietertjes die we geknutseld hebben. Het is gewoon
heel gezellig in ons lokaal, en we hebben veel geleerd
over de bloemen en de dieren.
We hebben ook met 4 oma’s uit “de Wielen” broodjes
gebakken en opgegeten. Wat was dat leuk!

Nieuws van de TSO en BSO
BSO
De afgelopen maand
hebben we leuke
paasactiviteiten
ondernomen. We hebben
o.a. gevulde eieren
gemaakt, verschillende
soorten paashazen
geknutseld, een groot
kuiken gemaakt van plastic bekers, kuiken-pollepels
en nog veel meer leuke dingen.
De komende weken gaan we ons bezig houden met
het thema “In Holland staat een huis”. We gaan in dit
thema weer leuke dingen knutselen en verschillende
activiteiten ondernemen.
TSO
Marsha is, na het uitvallen door haar gescheurde
achillespees, weer boventallig aan het werk bij de TSO
op groep 6,7 en 8. Ze werd enthousiast ontvangen
door de kinderen. Esther Koesveld zal, zolang Marsha
boventallig werkt, de TSO op groep 6,7 en 8 draaien.
Sabrina Jongenotter werkt vanaf vorige maand op
dinsdag en donderdag als vaste pedagogisch
medewerkster op groep 1 en 2. Linda Huisman is sinds
vorige week bij ons aan de slag gegaan als vrijwilliger.
Gezien de TSO gestaag door groeit zijn we blij met alle
extra hulp.

Stichting leergeld
Steeds meer kinderen in Nederland kunnen om
financiële redenen niet meedoen aan activiteiten die
voor hun leeftijdsgenootjes heel normaal zijn. Zij
staan vaak letterlijk aan de zijlijn. Leergeld wil deze
kinderen mee laten doen! Leergeld heeft als missie
het voorkomen van sociale uitsluiting van kinderen uit
gezinnen met minimale financiële middelen. Leergeld
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biedt kansen aan kinderen in de leeftijd van 4 tot 18
jaar om te kunnen deelnemen aan binnen- en
buitenschoolse activiteiten. Kinderen kunnen door
Leergeld bijvoorbeeld meegaan op schoolreis, gaan
sporten of op muziekles. Ook kunnen wij vaak een
(tweedehands) fiets of zwemlessen regelen als een
kind die nodig heeft. Allemaal normale
levensbehoeften, waardoor kinderen zich kunnen
ontplooien, ontwikkelen en meetellen.
Voor meer informatie zie
www.leergelddrechtsteden.nl

Pleeggezinnen gezocht
Als er problemen zijn bij het opgroeien/opvoeden,
worden die zoveel mogelijk thuis en met het gezin
opgelost. Soms lukt dat niet, of is de situatie zo ernstig
dat het beter is als de kinderen (deels of tijdelijk)
ergens anders verblijven. Een vervangende
gezinssituatie is dan nodig, een pleeggezin is dan een
goed alternatief.
Wij, Enver pleegzorg, willen graag voor ieder kind een
passend pleeggezin vinden. Een gezin waar het kind
voldoende (aanvullende) zorg en aandacht ontvangt.
Waar hij/zij zolang kan blijven als nodig is.
Momenteel hebben wij te weinig pleeggezinnen om
aan alle vraag/behoefte te kunnen voldoen. Zie
bijgevoegde flyer. Wij kunnen ons voorstellen dat u
nog vragen heeft of aanvullende informatie wenst. U
kunt daarvoor contact opnemen
met noorvanheijningen@enver.nl

oe!

Lied van de maand
April
Als je geen liefde hebt voor elkaar (Alles wordt nieuw
3, nr. 19)
Mei
’t Is feest vandaag (H. Lam, deel 1, nr. 28)- onderbouw
Heilige Geest van God- (Opwekking nr. 343)bovenbouw

Regel van de maand

Bijbelrooster
Week 14: 03-04 / 06-04
Ik luister
Samuel 1 en Samuel 2:1-26
God luistert naar mensen, zelfs als ze heel zachtjes
bidden. Dat ontdekt Hanna die in de tempel haar
verdriet voor de Heer neerlegt. Dat het voor mensen
soms moeilijk is om te luisteren, blijkt uit het verhaal
over de zonen van Eli. Hun vader is priester, maar zij
doen verkeerde dingen.
Week 15: 09-04 / 13-04
Is God hier?
Samuel 3:1-18 en Samuel 4:1-22In de nacht hoort de
kleine Samuel een stem. Het is niet de stem van Eli;
God roept hem. Zo weet Samuel dat God bij hem is.
De zonen van Eli denken dat God bij het leger is als de
ark daar naartoe wordt gebracht. Dan zijn ze vast
onoverwinnelijk! Maar het loopt anders, Israël verliest
de oorlog van de Filistijnen en de ark wordt geroofd.
Week 16: 16-04 / 20-04
Weet wat je doet!
Samuel 5, Samuel 6:1-18 en Samuel 8:1-22
De Filistijnen hebben de ark van het verbond
meegenomen. Ze ontdekken dat het een bijzonder
voorwerp is: Overal waar die ark wordt neergezet,
gebeuren vreemde dingen. Een beeld valst om,
mensen worden ziek…Die ark moet naar gauw weer
terug, bedenken ze. Als Samuel oud geworden is,
vraagt het volk Israël hem om een koning aan te
wijzen. “Weet wat je doet”, zegt Samuel. ‘Een koning
brengt je niet alleen geluk.’ Maar het volk wil het toch.
Week 17: 23-04 / 26-04
Ik weet het niet
Samuel 9:1 – 10:1
Wat voor koning zal het worden, die over Israël gaan
regeren? Het eerste dat we van hem horen is dat hij
op zoek is. Een zekere Saul zoekt ezelinnen.
Uiteindelijk komt ij bij Samuel terecht, die hem zalft
als de nieuwe koning.
Week 19: 07-05 / 09-05
Let maar op!
Handelingen 1:1-14
Na de meivakantie onderbreken we twee weken de
verhalen over Samuel, Saul en David. Deze week
horen we het verhaal van Hemelvaart. Jezus is veertig

April
We zeggen ‘stop’ als iets niet goed gaat.
Mei
Problemen lossen we pratend op.
Ontwikkel jezelf, groei samen!
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dagen lang aan zijn leerlingen verschenen in zijn
opstanding. Nu gaat hij naar de hemel.
Week 20: 14-05 / 18-05
Jou bedoel ik!
Handelingen 1:15-26 en Handelingen 2:1-24
Jezus had twaalf leerlingen, door het vertrek van Judas
zijn ze niet meer compleet. Het lot valt op Mattias als
nieuwe apostel. Met Pinksteren horen we voor wie
het verhaal van Jezus bedoeld is: voor iedereen. Jou
bedoel ik, en jou, en jou…Ook wij mogen ons
aangesproken voelen door het verhaal van Gods
liefde.
Week 21: 22-05 / 25-05
Wie is de koning?
Samuel 10:5-12 en Samuel 0:17-27
Saul wordt koning van Israël. Hij doet misschien niet
helemaal wat je van een koning zou verwachten: hij
danst met de profeten. Dis is de koning die God heeft
uitgekozen.

Het team van de
Koningin Beatrixschool
wenst u een fijne
meivakantie toe!

Ontwikkel jezelf, groei samen!
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