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KALENDER
peuterspeelzaal of school voor hun kind(eren). Kent u
Gefeliciteerd:
mensen die op zoek zijn, dan verzoeken wij u vriendelijk
05-01
Hananja Witkamp
om hen op deze open dag te wijzen. Kunnen ze op die
23-01
Marianne Dubois
ochtend niet, dan is het mogelijk om
29-01
Priscella van der Linden
een afspraak te maken met onze onderbouwcoördinator
24-01
Voorleesochtend
Corrie Tuinstra door te bellen naar 078-6152256 of een
25-01
Inloopspreekuur school
mail te sturen naar: corrie.tuinstra@kbspapendrecht.
maatschappelijk werkster
8.30 uur – 9.30 uur
Heeft u al kinderen bij ons op school en wilt u een jonger
24-01 t/m 26-01
Gevonden voorwerpen op te
broertje of zusje inschrijven, dan kunt u bij Corrie Tuinstra
halen in de hal
een inschrijfformulier opvragen.
Alvast voor in de agenda:
01-02
07-02
08-02
10-02
26-02 t/m 02-03

Leerlingenraad
Groep 8 vrij i.v.m.
administratieochtend
Alle leerlingen vrij i.vm.
studiedag
Open dag (ochtend)
Voorjaarsvakantie

Eerst maandbrief 2018
We zijn weer begonnen aan een nieuw kalenderjaar en
we hopen dat een ieder fijne dagen heeft gehad. We
wensen u, namens het hele team (school,
peuterspeelzaal, BSO en TSO), een mooi en voorspoedig
2018 toe waar Gods zegen op mag rusten.
De komende weken zullen we toewerken naar de
citotoetsen die weer afgenomen zullen worden en we
wensen alle kinderen veel succes toe. Dit nieuwe
kalenderjaar wordt een jaar waar we als school een aantal
belangrijke ontwikkelingen zullen doormaken. We hebben
In ieder geval een hoop plannen. Daarom verschijnt er
binnenkort weer een nieuwe IKC nieuwsflits, waarin u op
de hoogte wordt gehouden van deze ontwikkelingen.

Open dag
Op zaterdag 10 februari van 9.00u- 12.00u zullen wij de
deuren van onze peuterspeelzaal, school en BSO
openzetten voor een open ochtend. Deze ochtend is
bedoeld voor ouders die op zoek zijn naar een

Nieuwe leerlingen
We verwelkomen Sam Visser (psz), Emily Schot (psz),
Marley Schippers (psz), Albert Matei (psz), Evi van Dam
(1D), Seyhan Polderman (1D), Iris de Jager (1E), Tobin van
den Hoek (1A), Bram de Vries (1B), Laudy Aarts (1D), Elisja
Henneke (1C), Xavie Leysner (1A), Luzia da Costa (4C)

Social Media: let op met foto's en filmpjes
Aan het begin van het schooljaar heeft u aan kunnen
geven of uw kind al dan niet geplaatst mag worden op de
verschillende media (informatiegids, website, facebook).
We bereiden ons hiermee onder andere voor op de
verscherpte regelgeving op de privacy die in mei 2018 in
zal gaan. Wat betekent dit voor u als ouder?
U maakt wellicht foto's/filmpjes tijdens activiteiten die wij
als school organiseren of in de klas van uw kind tijdens
een verjaardag (bijv. in de groepen 1 en 2), en plaatst
deze mogelijk op social media. We willen u i.v.m. de
privacy van andere kinderen oproepen geen
foto's/filmpjes die u op school of op het plein gemaakt
heeft te plaatsen op internet en/of social media (o.a
Facebook).

Ouderavond mediaopvoeding
Op dinsdagavond 10 april 2018 is er een ouderavond voor
alle ouders in samenwerking met het Kindcentrum Prins
Constantijn, de Koningin Beatrixschool en het

Kindcentrum Oranje-Nassau met als thema
‘Mediaopvoeding’. De vragen die ouders hebben over
mediaopvoeding lopen uiteen per leeftijdsfase. Hier is het
programma wat geboden wordt ook op afgestemd. De
avond wordt verzorgd door Bureau Jeugd & Media. De
avond start om 20.00 uur en wordt gehouden op het
Kindcentrum Prins Constantijn, Walmolen 2. Wij kondigen
deze avond vroegtijdig aan zodat u deze datum kunt
reserveren in uw agenda. In maart volgt de officiële
uitnodiging waarbij we u vragen om aan te geven of u wel
of niet komt.

Nieuws van de BSO en de TSO
BSO
Afgelopen kerstvakantie stonden er weer leuke
activiteiten op het programma van de bso. We zijn naar
de film geweest en we hadden allerlei leuke activiteiten
rondom het thema sterren. Zo
hebben we onder andere
kaaswortelkoekjes in de vorm
van een ster gemaakt, een
sterren sandwich gegeten,
lipgloss gemaakt, geschminkt
en een proefje met een ster
van satéprikkers gedaan.
Voor de kerstvakantie zijn we met de kinderen op bezoek
geweest bij de Wieken. We hebben er kerstkaartjes
uitgedeeld en kerstliederen
gezongen. We zaten gezellig bij de
ouderen in de woonkamer en
kregen heerlijke warme
chocomelk met een kerstkoekje.
De ouderen genoten zichtbaar van
ons bezoek!
TSO
Wat hebben wij genoten van
de sneeuw op maandag 11
december! ‘s Morgens begon
het te sneeuwen en langzaam
kleurde het hele plein wit.
Nadat we onze lunch op
hadden en naar buiten
mochten lag er een klein
laagje sneeuw. Genoeg om
een leuk sneeuwpopje te
maken en sneeuwballen te
gooien.

Nieuws van de PSZ
‘het Koningskind’
Voor de vakantie hebben we heerlijk gewerkt over de
Kerst. Dit was een warm thema waarin we met elkaar
gezellige dingen hebben gedaan, zoals de high tea waar
de kinderen met hun ouders erg hun best gedaan hadden

om iets lekkers klaar te maken. Ook hebben alle kinderen
een mooi boekje gekregen. Deze maand gaan we met
elkaar werken over 'ziek en gezond'. Een thema waar we
verschillende weken aan zullen werken en daarom ook
verschillende aspecten van gezondheid zullen bespreken.
We gaan er ook in dit nieuwe jaar weer vol enthousiasme
tegenaan.

Jumbo spaaractie
Het bedrag van de Jumbo spaaractie is bekend. We
hebben dankzij uw inzet een bedrag van € 920,96
opgehaald!! Zodra we iets hebben aangeschaft wordt dit
met u gecommuniceerd. Nogmaals onze hartelijke dank
voor het meesparen!

Gevonden voorwerpen
Woensdag 24 januari t/m vrijdagochtend 26 januari zullen
de gevonden voorwerpen in de hal worden uitgestald. Alle
spullen die niet worden opgehaald worden vrijdagmiddag
weggedaan.

Pallets op te halen
Er worden regelmatig pallets achtergelaten door
leveranciers. Heeft u interesse dan kunt u een mail sturen
naar info@kbspapendrecht.nl of bel 078-6152256.

Vakantierooster 2018-2019
Herfstvakantie 22-10-18 t/m 26-10-18
Kerstvakantie 24-12-18 t/m 04-01-19
Voorjaarsvakantie 25-02-19 t/m 01-03-19
Paas-/ meivakantie vrijdag 19-04-19 t/m 03-05-19
Hemelvaart 30-05-19 t/m 31-05-19
Pinkstervakantie 10-06-19 t/m 14-06-19
Zomervakantie 22-07-19 t/m 30-08-19
De studiedagen of andere vrije momenten voor volgend
schooljaar geven we u nog op een later moment door.

Lief en leed
*Carola Kooijman, leidster op de peuterspeelzaal, is met
ingang van 9 januari als onderwijsassistente bij het
speciaal onderwijs begonnen. We wensen haar veel
succes met deze nieuwe uitdaging.
*Joan Visser, haar man en hun zoon zijn op 21 november
verblijd met een zoon en broertje Noah. We wensen hen
veel gezondheid en geluk toe.

Nieuws van de Ouderraad
Wist u dat:
 Op 24 januari de voorleesochtend is?
 Wij nog enthousiaste voorlezers met een leuk
beroep zoeken?



U zich aan kunt melden via or@kbspapendrecht.nl

Lied van de maand

Jezus doet dingen die niet volgens de regels zijn. Hij eet
met tollenaars en zondaars, op sabbat plukken zijn
leerlingen graan en in de synagoge maakt hij iemand
beter. Mag dat allemaal wel? Jezus vertelt dat het leven
voor God het allerbelangrijkst is.

Zing een nieuw Lied (Opwekking voor kids, nr. 16) –
onderbouw
Kom tot de Vader (Opwekking 59 9) – bovenbouw

Regel van de maand
Wij zorgen ervoor dat iedereen rustig zijn werk kan doen.

Bijbelrooster
08/01 – 12/01
Wat is wijs?
Matteüs 2:1-23 en Matteüs 3:1-12
Als je alles weet van de sterren en ook nog ontdekt dat er
een koning geboren wordt, moet je wel erg wijs zijn. Maar
toch hebben de wijzen nog meer wijsheid nodig. De oude
boeken vertellen waar het kind precies geboren is. Zo
komen de wijzen uit het oosten wij het kind terecht. Jozef
en Maria moeten vluchten omdat Herodes niet wil dat
Jezus koning wordt.
15/01 – 19/01
Ik weet wie je bent
Marcus 1:1-8, 14-20 en 21-28
Voordat Jezus zijn werk begonnen is, weet Johannes de
Doper al wie hij is. Johannes vertelt over iemand die na
hem komt en groter is dan hijzelf. Later ontdekken meer
mensen wie Jezus is: de vissers bij het meer en ook een
man in de synagoge die stemmen in zijn hoofd heeft. ‘Ik
weet wel wie je bent!’ roept de man, Jezus brengt de
stemmen in zijn hoofd tot rust.
22/01 – 26/01
Pak mijn hand
Marcus 1:29-45 en Marcus 2:1-12
De schoonmoeder van Simon Petrus ligt ziek in bed. Jezus
gaat naar haar toe en pakt haar hand vast, zodat ze beter
wordt. Ook een man die een ziekte aan zijn huid heeft,
wordt op die manier beter gemaakt. Later brengen vier
mannen hun zieke vriend bij Jezus, door hem via een gat
in het dak naar beneden te laten zakken. Als Jezus hun
geloof ziet, is de man genezen.
29/01 – 02/02
Mag dat wel?
Marcus 2: 13-17, 23-28 en 3:1-6

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

