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KALENDER
kinderen de Sint en Pieten buiten op het plein (aan
Gefeliciteerd:
de van der Palmstraat) verwelkomen en toezingen. U
01-12
Piet Dijkstra, Sara van Gelder
bent hierbij van harte welkom! Bij slecht weer wordt de
21-12
Adri Koolwaaij
aankomst naar binnen verplaatst, u bent ook dan van
05-01
Hananja Witkamp
harte welkom maar de ruimte is beperkt.
04-12
Sinterklaasviering
20-12
Kerstmarkt 18.30 u – 20.30 u
20-12
Kerstviering 19.00 u – 20.00 u
Nieuws van de TSO en BSO
21-12
Inloop schoolmaatschappelijk
TSO
werkster 8.30 u – 9.30 u
De eerste echte regenachtige TSO was een feit. Het
regende afgelopen maandag pijpenstelen…. Hierdoor
22-12 t/m 05-01
Op vrijdag 22-12 om 12.00 u
konden we niet buiten spelen. Met alle groepen zijn we
begint de kerstvakantie
binnen gebleven en hebben ons met andere dingen
vermaakt. Zo hebben we bij
Laatste maandbrief 2017
groep 1 en 2 Sinterklaas
Dit is alweer de laatste maandbrief van 2017. De eerste
kleurplaten gekleurd en konden
periode van dit schooljaar ligt bijna achter ons. De
we spelen met het speelgoed van
laatste schoolweken van dit kalenderjaar staan in het
de peuterspeelzaal. Bij groep 3, 4
teken van het Sinterklaas- en Kerstfeest. De kinderen
en 5 konden we kleuren, een
vieren op woensdagavond 20 december in hun eigen
filmpje kijken en
groep het Kerstfeest. U leest hier verder in deze
gezelschapsspelletjes spelen. Bij
maandbrief meer over. Op vrijdagmiddag 22 december
groep 6,7 en
om 12.00 uur start de kerstvakantie. We zien iedereen
8
hebben we
op maandag 8 januari graag weer gezond terug. We
sinterklaas
wensen u alvast gezegende kerstdagen en een
sudoku’s en
voorspoedig 2018 toe!
woordzoeker
s gemaakt,
De eerstvolgende maandbrief verschijnt op 11 januari
konden we
2018.
ook lekker kleuren en hebben we
met de kapla gespeeld. Gelukkig werd het rond 13.00
Fietsverlichtingsactie
uur wat droger zodat de groepen 4 t/m 8 nog even een
Mede door een aantal handige behulpzame ouders was
frisse neus konden halen.
de fietsverlichtingsactie ochtend zeer geslaagd.
Nogmaals hartelijk dank namens leerkrachten en
BSO
leerlingen.
Zoals overal in het land is Sinterklaas ook bij ons beland.

Sinterklaas
Het is nog een GROOT geheim voor de kinderen van
onze onderbouw maar op maandag 4
december zal Sinterklaas met zijn
Pieten onze schoolbezoeken. Bij goed
weer zullen om kwart voor negen alle
‘

Deze weken zijn we aan het werk over het thema
Sinterklaas. Er is een heuse stoomboot bij ons de groep
binnen gevaren en ook zijn de Sint en Piet
verkleedkleren weer uit de kast gehaald. De kinderen
genieten er volop van. We hebben zelf stoombootjes
geknutseld van melkpakken en een lekker
bladerdeeghapje gemaakt in de vorm van de zak van
sinterklaas en een echte ‘mijter-pizza’ gebakken.

Maandag 27 november hebben we met elkaar een
gezellig Sint-feestje gevierd. We hebben een leuke
Sinterklaasfilm gekeken. Daarna hebben we een
kleurwedstrijd gehouden met 3 fantastische winnaars.
Uiteindelijk hebben we heerlijk frietjes met elkaar
gegeten aan 2 lange tafels. Donderdag 1 december
vieren we nog een keer zo’n leuk feestje met de
kinderen die er op die dag zijn. O, ja en we kregen ook
nog een gedicht waarin Sinterklaas vertelde dat hij ons
verlanglijstje kwijt was, dat we hem opnieuw moesten
mailen en dat we dan onze Sint-cadeaus op de
verjaardag van Sinterklaas krijgen. Wij wachten in
spanning af!
Donderdag 23 november
hebben we klein bezoek gehad.
Anouk kwam bij ons op visite.
Samen met haar zoon Javi en
zijn kleine baby-broertje Willian.
En wat was Willian klein en lief.
De kinderen vonden hem erg
schattig.

Nieuws van de PSZ het Koningskind
Wat is het Sinterklaasfeest toch een leuk, lekker en
gezellig thema!! Het lokaal is mooi versierd en we
hebben een echte pakjesboot waar de peuters allemaal
tegelijk in kunnen spelen. Voor de intocht van
Sinterklaas hebben we een supermooie hoed gemaakt
die de kinderen gelijk mee naar huis mochten nemen
om hem op te zetten met de intocht! Natuurlijk hoort
het "schoen zetten" er ook bij, maar omdat wij kleine
schoentjes hebben, hebben we een groter bakje
geknutseld met een klompje en een wortel voor het
paard. Hopelijk doet de Sint er iets in, en lekker veel
natuurlijk! We hebben het erg gezellig met elkaar en
daar genieten we met z'n allen heel erg van! Tot de
volgende keer!

Kerstviering / kerstvakantie
De Kerstviering wordt dit jaar van 19.00 uur tot 20.00
uur in de eigen groep gevierd. De kinderen ontvangen
hier nog een uitnodiging voor. Tijdens de Kerstviering
kunt u een kijkje nemen op de Kerstmarkt (18.30 uur
tot 20.30 uur) in de hal van de school. Op het plein zijn
er ook activiteiten.





diverse cadeau artikelen, kinderkleding,
speelgoed, sieraden en etenswaren kunt
kopen? Verder bent u van harte welkom voor
een kopje thee/koffie of een glaasje
glühwein!!
wij nog steeds op zoek zijn naar een aantal
enthousiaste en gezellige nieuwe leden voor de
ouderraad? Voor een aantal OR-leden 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
naar: or@kbspapendrecht.nl
wij u alvast gezellige feestdagen en een
voorspoedig nieuwjaar wensen?

Kerstkaarten
De tijd van kerstkaarten is bijna weer aangebroken.
Heel leuk natuurlijk dat de kinderen ook elkaar een
kaartje willen geven. Maar u kunt zich voorstellen dat
dit heel storend is voor de groep als dit in de klas
gebeurd. Wilt u erop toezien dat de kerstkaarten voorof na schooltijd worden uitgedeeld?

Jumbo spaaractie
In oktober en november
hebben we meegedaan aan de
‘Jumbo sparen voor je school’
actie. In totaal zijn er 19.506
(!) punten ingezameld. Hier
mee zijn we weer de school
met de meeste punten!! We
zullen dit mooie bedrag (het exacte bedrag krijgen we
nog te horen) besteden aan onder andere buitenspeelmateriaal. We zijn ontzettend blij met dit resultaat en
bedanken iedereen hartelijk voor het meesparen!!!

Nogmaals: veiligheid rondom de school
We merken dat er nog steeds veel auto’s stilstaan voor
de school om kinderen af te zetten/op te halen. Er
ontstaan hierdoor gevaarlijke situaties voor
voetgangers en fietsers. We willen u met klem
verzoeken om uw auto te parkeren in de
parkeervakken, ook als u alleen uw kind(eren) afzet.

Vrijdagochtend 22-12 hoeven de kinderen geen eten en
drinken mee te nemen, de ouderraad zorgt voor iets
lekkers. Om 12.00 uur start voor alle kinderen de
kerstvakantie.

Nieuws van de Ouderraad
Wist u dat:
 er op de Kerstmarkt op woensdag 20 december
a.s. ontzettend leuke kramen zijn waar u

Lied van de maand
Stille Nacht, Heilige Nacht (Liedboek 143)

Regel van de maand
Wij houden met elkaar de school en de omgeving
netjes.

Bijbelrooster
Week 49: 04/12 – 08-12
Speciaal voor jou
Lucas 1:5-56
De priester Zacharias brengt in de tempel een offer. Dat
is een geschenk voor de Heer. Maar de Heer geeft
Zacharias een nog veel groter geschenk. Hij en Elisabeth
zullen een kind krijgen, Johannes de Doper. Later krijgt
ook Maria bezoek van een engel. De engel vertelt haar
dat Jezus geboren zal worden. Dat is speciaal voor Maria
en voor ons allemaal.
Week 50: 11/12 – 15/12
Het is begonnen
Lucas 1:57-80 en Matteüs 1:18-25
Zacharias kon niet meer praten nadat de engel hem het
bijzondere nieuws had verteld. Maar als Johannes
geboren is, zingt Zacharias het uit van blijdschap. Als
Jozef hoort dat Maria een kind verwacht, weet hij niet
goed wat hij moet doen. Kan hij maar beter weggaan bij
Maria? In de nacht komt er een engel bij hem. De engel
vertelt dat Jezus geboren zal worden en dat Jozef samen
met Maria voor hem zal zorgen.
Week 51: 18/12 – 22/12
Een lied uit de hemel
Lucas 2:1-20 en Johannes 1:1-18
Jezus wordt geboren in Bethlehem. Herders in het veld
horen een bijzonder lied en gaan op weg. In de
bovenbouw lezen we ook uit Johannes 1, waarin
bezongen wordt dat het licht in de wereld gekomen is.

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

