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van deze viering is: ‘Liefde is alles’. Een
gelegenheidsschoolkoor van onze school zal tijdens de
viering enkele liederen zingen. De viering start om
19.00 uur en wordt gehouden in de Sionskerk.

Startgesprekken en nieuwjaarsrecepties
We zullen het nieuwe schooljaar weer starten met
startgesprekken. Deze gesprekken vinden plaats op
vrijdag 18 augustus (de laatste vrijdag van de
zomervakantie) en 21 augustus (de eerste maandag van
het nieuwe schooljaar). De gesprekken zullen
plaatsvinden met de ouders en kinderen van de
groepen 3 t/m 8. U ontvangt t.z.t. via Digiduif een
uitnodiging om de gesprekken in te plannen. Omdat we
de startgesprekken ook op maandag 21 augustus
hebben, wordt er op deze dag geen les gegeven, maar
staat de dag in het teken van kennismaken. Naast de
startgesprekken zullen we die maandag, aan het eind
van de middag, een nieuwjaarsreceptie met korte
informatiemomenten houden voor de hele school. U
ontvangt ook hierover nog verdere informatie.

Afsluiting schooljaar 2016-2017

Lief en leed

Dit is alweer de laatste maandbrief van dit schooljaar!
Deze laatste weken staan in het teken van het afronden
van allerlei zaken, zoals het afscheid nemen van de
leerlingen van groep 8, het laatste rapport en de
kinderen maken in de laatste week kennis met hun
nieuwe juf of meester. We kijken terug op een mooi
schooljaar, waarin weer veel werk is verzet. We zijn
dankbaar dat u dit schooljaar uw kinderen weer aan ons
heeft toevertrouwd. Namens het team en de leerlingen
willen we alle ouders die in het afgelopen jaar op één of
andere manier hun inzet hebben getoond voor onze
school, hartelijk bedanken! Zonder uw hulp hadden veel
activiteiten niet gerealiseerd kunnen worden. In het bijzonder willen wij de OR bedanken. Zij hebben in het
afgelopen jaar weer ontzettend veel werk verzet!

*Ons zilveren (voor ons goud waard) conciërge
echtpaar, Sjaak en Coby Batenburg, nemen na 25 jaar
afscheid en gaan met ingang van het nieuwe schooljaar
genieten van hun welverdiende rust.
*Ook Rosemarie Wisselink gaat ons verlaten, vanaf het
nieuwe schooljaar gaat zij een nieuwe uitdaging aan bij
SBO de Akker in Sliedrecht. Wij wensen haar veel
succes!
*Joan Visser en haar man Peter verwachten in
november hun tweede kindje. Wij wensen hen een
voorspoedige zwangerschap.

Groepsindeling 2017-2018
Eind week 25 worden de groepsindelingen voor het
nieuwe schooljaar bekend gemaakt, u ontvangt deze via
digiDUIF. In de laatste week maken de leerlingen kennis
met hun nieuwe leerkracht(en).

Startviering 31 augustus (zie flyer)
Op donderdagavond 31 augustus wordt u van harte
uitgenodigd voor de jaarlijkse Startviering. Het thema

Nieuwe leerlingen
We verwelkomen Boaz (PSZ), Youssef (PSZ), Cas Troost
(1C), Midas Machielse (1E), Lucas van Deelen (1D),
Noemi Hakobyan (5C), Eduard Hakobyan (6B). Direct na
de zomervakantie verwelkomen we: Lotte Dekker,
Bracha Bosua, Hadassah Huybens, Lizzy Rijke, Koen
Kaptein, Tessa Kaptein, Aart Kaptein, Nicole Plener.

We wensen hen en hun ouders en verzorgers een fijne
tijd bij ons op school toe.

Ouder vragenlijst
U ontvangt binnenkort van ons een digitale vragenlijst.
We zijn benieuwd naar uw mening over onze school op
allerlei onderdelen zoals; het lesaanbod, het handelen
van de leerkracht, hoe ervaart u de school etc., en u
krijgt vragen over de sociale veiligheid.
Met uw respons krijgen wij inzichtelijk wat we goed
doen en waar we verbeterpunten hebben, zodat we
daar vervolgens actie op kunnen nemen.

Nieuws van de Ouderraad
Wist u dat:










we met de laatste Bag2School actie weer een
mooi bedrag hebben ingezameld van € 372,=?
de eerstvolgende inzameling van Bag2School
plaats zal vinden op 13 oktober a.s.?
we op woensdagochtend 21 juni een
zomerfeest voor alle kinderen organiseren met
als thema: de Jungle? U kunt zich nog opgeven
als hulpouder, maar ook opa’s, oma’s, grote
broers of zussen zijn natuurlijk welkom om ons
te helpen!
u ons altijd kunt bereiken voor
vragen en/of suggesties via
or@kbspapendrecht.nl
we iedereen die ons het afgelopen schooljaar
heeft geholpen op welke manier dan ook,
willen bedanken?!
we u alvast een fijne en zonnige
zomervakantie wensen?

Nieuws van de PSZ Het Koningskind
Ook dit jaar hebben we met de kinderen van de
peuterspeelzaal weer Koningsdag gevierd. Wasko had
op de Meent een parcours uitgezet waar de kinderen
uit heel Papendrecht in een loopauto of op de fiets een
rondje konden rijden. Als ze goed hun best hadden
gedaan kregen ze zelfs een echt
rijbewijs!

peuterspeelzaal aan mee doen. U hoort en leest hier
uiteraard meer over via school.
Het laatste thema van dit jaar is: vakantie. We gaan met
de kinderen naar de speeltuin als afsluiting van het jaar,
een soort schoolreisje voor de peuters!!

Nieuws vanuit de BSO en TSO
BSO
We kijken allemaal al uit
naar de zomervakantie
maar toch willen we nog
terugblikken op de
meivakantie. Het was 2
weken lang een gezellige
Hollandse boel met het
thema ‘Hip Holland Hip’.
We hebben ontzettend
leuke activiteiten gedaan.
Het weer was niet
fantastisch waardoor onze picknick in het park in het
water viel, maar picknicken in de school is eigenlijk net
zo leuk! We zijn ook naar de Fruitheerlijkheid geweest
waar we de bijentocht hebben gelopen. Verder hebben
we klompjes gepimpt, Delfsblauwe tegeltjes geverfd,
zelf bitterballen
gemaakt en proefjes
gedaan zoals een melk
regenboog maken. Ook
hebben de kinderen
vanaf groep 3
deelgenomen aan een
fantastische
handbalclinic bij Des
’72.
Nu zijn we al volop bezig met de planning voor de
zomervakantie. “Happy in mijn hangmat”! We gaan 6
weken vullen met leuke activiteiten in
verschillende sub thema’s;
Week 1: Hawaii
Week 2: Piraten
Week 3: Flora en Fauna
Week 4: Waterwereld
Week 5: Ravotten & Relaxen
Week 6: Cocktails & Kokosnoten
Mocht u geïnteresseerd zijn in vakantie-opvang voor uw
kind(eren) op de Koningin Beatrixschool dan kunt u
contact opnemen met onze klantenservice; 0786157165. Daarnaast kunt u ook kiezen voor de
vakantie-combi met de sport BSO (vanaf 8 jaar). Ook
hiervoor kunt u bellen met onze klantenservice.

Ook op de peuterspeelzaal is ons thema ‘vervoer’. We
gaan met de kinderen weer mooie werkjes maken en
liedjes zingen die met het thema te maken hebben.
We gaan in samenwerking met school ook nog op de
foto. Van 12 tot 17 juni is er een sponsorweek voor de
‘samenloop voor hoop’, waar ook juffen van de

TSO
We zijn bezig aan de laatste weken tussenschoolse
opvang van dit schooljaar. We blikken terug op een fijn
schooljaar op de TSO. De kinderen zijn laaiend
enthousiast over de pleinactiviteiten en het eten van

groep 6,7 en 8 levert voor iedereen de nodige rust op.
De wens is om dit na de zomervakantie ook weer voort
te zetten. Voordat we aan de zomervakantie gaan
beginnen maken we er op donderdag 1 juni nog een
feestje van op de TSO. Dit omdat het dan NATIONALE
TSO-DAG is. Alle kinderen trakteren we op een lekker
broodje knakworst! Mmmmm…..

1. Te zorgen voor veiligheid
• Een slachtoffer in veiligheid te brengen
2. De toestand van het slachtoffer te beoordelen:
• bewustzijn te controleren;
• de ademhaling te controleren;
• de onder punt 4 genoemde letsels vast te stellen.
3. Hulpdiensten te alarmeren

Sportdag
Op donderdag 8 juni hebben de groepen 7 en 8 een
sportdag. Deze dag begint om 8.30 uur en is om 14.00
uur afgelopen, uw kind moet dus een lunchpakket
meenemen.

Teenslippers peuters/kleuters
Met dit mooie weer komen kinderen vaak met
teenslippers naar school, heerlijk luchtig natuurlijk,
maar deze schieten bij het buitenspelen snel uit en
zorgen nogal eens voor beschadigde tenen en/of
voeten. Als het mogelijk is om uw kind sandalen aan te
doen dan graag!

digiDUIF- app
Wij willen u erop attent
maken dat er ook een
digiDUIF app te
downloaden is. Met de
gratis digiDUIF-app op uw telefoon bent u met één klik
helemaal op de hoogte.
Ook kunt u digiDUIF koppelen aan uw digitale agenda,
klik hier voor meer informatie.

AED
We hebben op school sinds kort een AED
(Automatische Externe Defibrillator). We hopen de AED
nooit te hoeven gebruiken, maar het is wel een veilig
gevoel dat we er beschikking over hebben.

‘EHBO aan kinderen’ cursus
We willen u als (groot)ouder(s), verzorger(s) de
mogelijkheid bieden om in september een ‘EHBO aan
kinderen’ cursus aan te bieden bij ons op school i.s.m.
het Rode Kruis. Altijd handig om te weten wat u moet
doen als er thuis of buiten een ongelukje met uw kind
gebeurt. De cursus zal op 4 donderdagavonden gegeven
worden en elke avond zal 3 uur duren. U ontvangt aan
het eind van de cursus een erkend certificaat. Een
cursusgroep heeft maximaal 12 deelnemers en de
eerste avond zal op 7 september zijn. Bij meer opgaven
wordt gekeken of er een 2e groep gestart kan worden.
De kosten voor deze cursus bedragen slechts € 40,00.
Hieronder staat het aanbod dat u krijgt tijdens deze
cursus.
Na het volgen van de cursus Eerste Hulp aan baby’s en
kinderen is de cursist in staat om:

4. Eerste Hulp verlenen aan baby’s of kinderen met
een:
▪ circulatiestilstand
▪ bewusteloosheid
▪ verslikking
▪ verdrinking
▪ bloeding
▪ huidwond
▪ brandwond
▪ letsel aan het bewegingsapparaat
▪ nek- en wervelletsel
▪ hoofdletsel (mogelijke hersenschudding)
▪ vergiftiging (+CO vergiftiging)
▪ vinger tussen de deur
▪ neusbloeding
▪ vuiltje in het oog
▪ vreemd voorwerp in neus en oor
▪ tand door de lip
▪ verloren / afgebroken tand
▪ koorts en koortsstuipen
▪ kortademigheid
▪ ernstige allergie
Bent u geïnteresseerd? Stuur dan een mail naar:
info@kbspapendrecht.nl U kunt zich opgeven tot en
met vrijdag 23 juni.

Met plezier naar de
middelbare school!
Zit je in groep 8 en ga je na de zomervakantie naar de
middelbare school? Een spannend moment! Misschien
wordt je wel eens gepest of vind je het moeilijk om
vriendjes te maken. Dan is het extra spannend om naar
een nieuwe school te gaan. Daarom is er een leuke
zomercursus voor kinderen: Plezier op School!
In de cursus Plezier op School leer je hoe je contact kunt
leggen met andere kinderen en leer je opkomen voor je
zelf. Ook leer je hoe belangrijk oogcontact, je houding
en je stem is bij het maken van contact. De cursus
Plezier op School duurt twee dagen en is in de laatste
week van de zomervakantie (14 t/m 18 augustus 2017).
Rond de herfstvakantie in week 41 of 42 kom je met de
groep nog een keer bij elkaar.
Kinderen die eerder aan de cursus hebben meegedaan
voelden zich een stuk beter toen ze naar de middelbare
school gingen. Rachelle werd geïnterviewd door de

krant. Ze zei: “Ik heb geleerd om te denken: ik ben wel
leuk! Het lukt allemaal heus wel! En als iemand
onaardig tegen je is, moet je er gewoon een grapje van
maken en vooral niet boos worden.” Haar ouders
merkten meteen na de cursus dat Rachelle harder
praatte en meer zelfvertrouwen had.
Wil jij ook met plezier naar je nieuwe school? Misschien
is deze cursus dan ook wel iets voor jou! En het is
helemaal gratis! Je ouders kunnen je aanmelden bij
Vivenz: www.vivenz.nl/trainingen of bellen met 0881237000

Noodkreet Europa Kinderhulp
Europa Kinderhulp is dringend op zoek naar
gastouders/gezinnen in Zuid-Holland voor kinderen in
de leeftijd van vijf tot en met twaalf jaar. Op dit
moment wordt nog voor zo’n 84 kinderen een plekje
gezocht. Het gaat om kinderen die opgroeien in
kwetsbare omstandigheden. Daarbij moet worden
gedacht aan armoede, sociaal isolement, verslaving of
detentie van een van de ouders of verzorgers. Tijdens
een korte vakantie in Zuid-Holland ervaren de kinderen
hoe het er in een regulier gezin aan toe gaat. Zo kunnen
zij alle sores van thuis even achter zich laten. Daar halen
ze energie uit en dat maakt ze sterker.
Voor deze zomer gaat het om de volgende aantallen en
periodes:
Negen kinderen uit Parijs, tussen 8 tot en met 22 juli.
Vijf kinderen uit andere, grote Franse steden vanaf 1
augustus tot en met 17 augustus. Uit Berlijn komen op
24 juli in totaal 32 kinderen en zij vertrekken weer op
10 augustus. Uit Hannover willen wij 27 kinderen
helpen met een tiendaags verblijf tussen 17 en 28 juli.
En tot slot zoekt Europa Kinderhulp nog 11 plekjes voor
Nederlandse kinderen in de periode 24 juli tot en met 7
augustus.
Europa Kinderhulp doet dit werk sinds 1961,
ongesubsidieerd en alleen met vrijwilligers. Vorige jaar
heeft de organisatie 1152 kinderen kunnen helpen.
Europa Kinderhulp werd nauw samen met
gemeentelijke sociale diensten, het Rode Kruis, de
Stichting Humanitas, voedselbanken en het Leger des
Heils.
Bel voor informatie naar 0118-627974, mail
zuidholland@europakinderhulp.nl of kijk op
www.europakinderhulp.nl

FrieslandCampina
Stoppen Optimel
De overheid wil kinderen stimuleren om gezond te eten
en te drinken en geeft daarom sinds 1977 subsidie op
Schoolmelkproducten zoals melk, chocolademelk en
yoghurtdrank. Echter, per 1 januari 2017 is besloten om
de subsidie alleen nog toe te wijzen aan halfvolle melk.
Hierdoor zal Optimel uit het assortiment verdwijnen. De
ouders met een Optimel-abonnement ontvangen van
FrieslandCampina een brief over deze wijzigingen en

krijgen een aanbod om hun abonnement om te zetten
naar halfvolle melk of te beëindigen.
Stoppen vakantiemelk
Omdat Optimel uit het assortiment verdwijnt, zal ook
de vakantiemelk (langhoudbare Optimel voor de eerste
dagen na de vakantie) stoppen. De eerste dagen na de
vakantie is er dus geen schoolmelk.
Verlaging prijs Schoolmelk
Met ingang van het nieuwe schooljaar zal de subsidie
op de halfvolle melk worden verhoogd, hierdoor zal ook
de abonnementsprijs van schoolmelk dalen. Omdat de
exacte hoogte van de subsidie op dit moment nog niet
bekend is, is er nog geen nieuwe abonnementsprijs
vastgesteld. Naar verwachting zal FrieslandCampina u
hierover in juni 2017 informeren.

Regel van de maand
Op het plein gaan we vriendelijk met elkaar om.

Lied van de maand
Juni:
Ben je groot of ben je klein (ELB 421)- onderbouw
Don’t build your house (ELB 481)- bovenbouw
Juli:
Dank U voor deze nieuwe morgen (Nieuw Liedboek
218)

Bijbelrooster
Week 23 ■ 06/06 - 09/06
Niet te stoppen
Handelingen 4: 1-22, 4: 32-37 en 5: 17-26
Petrus en Johannes hebben een verlamde man beter
gemaakt en ze vertellen bijzondere verhalen over God.
Heel veel mensen komen naar ze luisteren. Maar de
priesters en de tempelwacht vinden het niet goed. Zij
willen dat Petrus en Johannes stoppen met hun werk en
laten ze gevangen zetten. Zou hun verhaal daarmee
afgelopen zijn?
Week 24 ■ 12/06 - 16/06
Nu zie ik het!
Handelingen 5: 27-42, 8: 26-9: 9
De apostelen moeten voor de rechtbank verschijnen.
De leden van de rechtbank zijn boos op hen, maar een
van hen zegt tegen de anderen: ‘Als het mensenwerk is
wat ze doen, gaat het vanzelf over. En als het Gods
werk is kun je het niet stoppen.’ Zou hij zien wie de
apostelen echt zijn?
Later gaat Saulus achter de christenen aan. Maar op de
weg naar Damascus ziet hij plotseling het licht: Jezus

roept hem. Zo verandert Saulus de vervolger in Paulus
de verkondiger.
Week 25 ■ 19/06 - 23/06
Pak mijn hand!
Handelingen 9: 32-43 en 12: 1-19
Petrus gaat overal vertellen over Jezus. Dat doet hij niet
alleen met woorden: In de stad Lydda maakt hij een
zieke man beter. En in Joppe wekt hij de gestorven
Tabita op. Een tijdje later wordt Petrus zelf ook
geholpen: hij wordt uit de gevangenis bevrijd door een
engel.
Week 26 ■ 26/06 - 30/06
De waarheid zeggen
Handelingen 13: 1-49 en 16: 11-18
Paulus en Barnabas gaan op reis om mensen de
waarheid te zeggen: ze vertellen overal over de liefde
van God. Onderweg komen Paulus en Silas een slavin
tegen die de toekomst kan voorspellen. De slavin is
bezeten door een geest, maar Paulus en Silas bevrijden
haar.
Week 27 ■ 03/07 - 07/07
Een lied maakt alles anders
Handelingen 16: 19-40 en 19: 13-20
Paulus en Silas hebben een slavin genezen die de
toekomst voorspelde. De bazen van de slavin zijn daar
niet blij mee; ze zorgen ervoor dat de beide mannen
gevangen worden gezet. In de gevangenis zingen ze
lofliederen voor de Heer. Plotseling schieten de boeien
los en gaan de deuren open.

Het team (PSZ, BSO/TSO, BO)
van de Koningin Beatrixschool
wenst u een fijn
Pinksterweekend en alvast een
heerlijke zomervakantie toe.
We hopen u en uw
kind(eren)ook in het nieuwe
schooljaar weer te zien!

