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Kalender
09-03

11-03
12-03
15-03
21-03
14-03
29-03

30-03 t/m 02-04

03-04
04-04 t/m 06-04
10-04
18 en 19-04

Gefeliciteerd
Ruth Visser,
Patricia de Vreede en
Arjan Herwig
Marja Schox en
Monique Scheermeijer
Kelly Verduin
Willy Koppenol
Annemiek Jongkind
Biddag
Paasviering, continurooster
tot 14.00 uur voor alle
leerlingen
Goede vrijdag en 2e paasdag
(alle leerlingen zijn vrij)
Alvast voor in de agenda:
Groepen 8 vrij
Kamp groepen 8
Ouderavond
mediaopvoeding
Bag2School

Nieuwe leerlingen
We verwelkomen Gokay Bagiran
(psz), Fenna Mielo (1B), Mika
Westra (1D), Ysilde Slingerland
(1B), Luuk Stout (1D), Milan van Zyl (1E) en Yfke van
den Boogaart en wensen hen en hun ouders een fijne
tijd bij ons op school.

Nieuws van de OR
Wist u dat:
 er op 18 en 19 april weer een inzamelmoment
is voor Bag2School, dus als u binnenkort uw
kasten op gaat ruimen, denk dan aan ons!
Behalve kleding en schoenen kunt u ook
lakens, dekens, knuffelbeesten, tassen en
gordijnen inleveren! Wij ontvangen € 0,30
cent per ingezamelde kilo, waar we weer veel
leuke activiteiten van kunnen organiseren!
 we op 29 maart voor alle kinderen een
paaslunch organiseren? Gezien de
hoeveelheid kinderen met voedselallergieën is
het voor ons niet mogelijk rekening te houden
met dieetwensen. Wij zouden het erg fijn
vinden als u zelf zorgt voor een alternatief
voor uw kind!
 wij nog steeds op zoek zijn naar een aantal
enthousiaste OR–leden?
Ontwikkel jezelf, groei samen!

Paasviering
Op donderdag 29 maart vieren de kinderen het
paasfeest in hun eigen groep. De Bijbelverhalen die
verteld worden, zijn gericht op het feest van de
opstanding van Jezus en onze redding. Op deze dag is
er een continurooster tot 14.00 uur. Tussen de
middag zorgt de ouderraad voor een heerlijke lunch!

Kaboutersport Papendrecht start 7 maart
In opdracht van de gemeente Papendrecht
organiseert Stichting Hattrick een nieuwe cyclus
Kaboutersport. Kaboutersport is een
kennismakingstraject voor kinderen uit de groepen 1
en 2. Tijdens deze cyclus van 7 weken maken zij elke
week kennis met een andere sport. De keuze voor een
sport is lastig, zeker voor deze leeftijd. In deze 7
weken proberen we zoveel mogelijk de samenwerking
te zoeken met de lokale sportverenigingen.
Schrijf uw kind nu snel in via www.stichtinghattrick.nl.
Wees er snel bij, want vol = vol.

Jeelo proefproject ‘je eigen voedsel
bereiden’
Maandag 5 maart zijn we gestart met het proefproject
van Jeelo. Het project zal drie weken duren. We
werken schoolbreed aan het thema 'Je eigen voedsel
bereiden'.
De groepen 1/2 hebben als deelthema 'een gezonde
traktatie', de groepen 3 en 4 'soep proeven', de
groepen 5 '(h)eerlijke salade maken' en de groepen
5/6 tot en met 8 'frisdrank ontwerpen'. De groepen
5/6 tot en met 8 zullen, wanneer zij aan het project
werken, groepsdoorbroken werken. Dit houdt in dat
de kinderen door elkaar de lessen zullen volgen. U
heeft vast al iets van uw kind(eren) gehoord over het
project. Via de volgende link komt u op de
ouderpagina van Jeelo. U kunt daar, o.a. door
filmpjes, meer informatie krijgen over Jeelo.
Over het project heeft u vlak voor de
voorjaarsvakantie van ons een omschrijving
ontvangen. We zijn met veel enthousiasme gestart en
na afloop zullen we e.e.a. evalueren.

Naschoolse activiteiten
Er is nog veel plaats bij Bootcamp en Natuur- en
vogelwacht.
Bootcamp: vanaf groep 5 /locatie Vondelpark/ kosten
5 euro per keer op woensdag 11 en 18 april van 13.30
uur tot 15.30 uur.
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Natuur- en vogelwacht Alblasserwaard: vanaf 8 jaar/
kosten 4 euro (incl. limonade en een koekje) / op
donderdag 5 en 12 april van 15.30 uur – 17.00 uur.
Aanmelden via : bsobeatrix@wasko.nl o.v.v.
Bootkamp of vogelwacht

Bij de kleuters hebben we de kinderen niet gevraagd
om te beoordelen met een cijfer. Daar hebben we de
kinderen wel gevraagd hoe ze het op de TSO vinden.
Een enkeling gaf aan dat er liever thuis gegeten werd

Er hangen folders met meer informatie van de
buitenschoolse activiteiten bij de lokalen.

maar de meeste kinderen gaven aan dat ze graag bij
hun klasgenootjes aten en dat ze het gezellig vinden
op de TSO. Wij zijn tevreden met de uitkomsten.

Nieuws van de PSZ

Buurtgezinnen

Wat hebben we het leuk gehad met elkaar rond het
thema ziek/gezond. We hebben heel veel leuke
knutselwerkjes gemaakt en liedjes geleerd.
Nu hebben we last van lentekriebels. Dat komt vast
door het zonnetje. Het is wel koud natuurlijk maar
toch hebben we al kuikentjes, lammetjes en biggetjes
in ons lokaal.

Nieuws van de TSO en BSO
BSO
In de voorjaarsvakantie was ons thema “Missie
Space”. We hebben activiteiten gedaan over de
ruimtevaart. Zo hebben we planeten geknutseld met
de techniek papier-maché, dit keer niet met water en
lijm, maar met water en bloem wat erg goed werkte .
We hebben ook een leuk planeten-verstopspel
gedaan. Verder hebben we met de 8+ kinderen
geëxperimenteerd hoe astronauten drinken in de
ruimte. Op vrijdag hebben we de vakantie afgesloten
met een leuke middag bowlen.
Sinds maandag 5 maart verwelkomen wij 2 nieuwe
collega’s. Esther Koesveld en Sabrina Jongenotter
zullen het team van de bso versterken. Wij heten
beide dames van harte welkom!
Na de voorjaarsvakantie is school gestart met het
proefproject van Jeelo. Leuk om te weten is dat wij als
bso ons thema hier ook op aangepast hebben.
TSO
Afgelopen maand hebben we bij de kinderen van de
TSO de enquête afgenomen. Er zijn mooie scores
uitgekomen. De kinderen van groep 3, 4 en 5 geven
een prachtige 7,7 voor hun verblijf op de TSO. De
kinderen van groep 6,7 en 8 geven het mooie cijfer
van een 8,4 voor hun verblijf op de TSO. De kinderen
gaven aan dat ze het gezellig vinden om met
klasgenootjes samen te eten en niet thuis alleen
hoeven te eten, dat het gezellig is onder het eten
omdat je mag kletsen en dat ze graag buiten spelen.

Ontwikkel jezelf, groei samen!

Buurtgezinnen.nl is een nieuwe vorm van lichte
jeugdhulp, die erop gericht is dat meer kinderen in
hun eigen gezin kunnen opgroeien. In de bijlage van
deze maandbrief treft u een folder met informatie.

Uitnodiging ouderavond Mediaopvoeding
Graag nodigen we u uit voor een algemene
ouderavond over uw kind en media op dinsdag 10
april 2018.
Locatie: Kindcentum Prins Constantijn, Walmolen 2,
Papendrecht
Voor wie: alle ouders van de groepen 1 t/m 8
Mediaopvoeding??
Onderbouwleerlingen spelen al vaak met
beeldschermen (apps, games). Soms kijken ze via uw
smartphone naar YouTube-filmpjes en Skypen ze met
oma, of hebben ze een eigen tablet. Bovenbouw
leerlingen hebben vaak al een eigen smartphone en
maken intensief gebruik van sociale media als
WhatsApp, Snapchat en Instagram. De vragen die
ouders hebben over mediaopvoeding lopen dan ook
uiteen per leeftijdsfase: waar het bij de jonge
kinderen vooral gaat over een veilige online
speelruimte, gezonde beeldschermtijd en de kwaliteit
van apps, gaat het bij de oudere kinderen over de
kennismaking met de wereld via sociale media: de
dynamiek binnen een WhatsApp-groep, contact met
vreemden, privacy, pesten, enzovoort. Om recht te
doen aan deze verschillen geeft Freek van der Giesen
van Bureau Jeugd & Media op deze ouderavond
afzonderlijke presentaties aan onderbouw- en
bovenbouwouders. Afgestemd op de leeftijdsgroep
bespreekt hij vragen als: Wat zegt de wetenschap over
kinderen en media? Hoe geef je als ouder het goede
voorbeeld? Welk mediagedrag wil je begrenzen, en
welk gedrag juist stimuleren?
Terwijl de ene groep ouders de presentatie krijgt, gaat
de andere groep ouders met elkaar in gesprek aan de
hand van prikkelende stellingen en video’s, en vice
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versa. Alle ouders kunnen zo nieuwe inzichten opdoen
en vragen stellen, maar ook praktische ervaringen en
tips met elkaar uitwisselen.
U wordt geprikkeld om na te denken over het maken
van keuzes: wat voor soort mediaopvoeder bent u
eigenlijk? U gaat naar huis met veel stof voor gesprek
met elkaar én uw kinderen, en tips natuurlijk.

Vul in de zoekbalk één van onze namen in en
doneer voor dit mooie doel. Op deze site is ook
verdere informatie vinden. Het is ook mogelijk
om het sponsorbedrag contant bij één van ons in
te leveren.
Alvast hartelijk dank!
Gabriëlle Havelaar en (juf) Cara Otterman

De inloop is vanaf 19.30 uur. We starten om 19.45 uur
en hopen de avond rond 22.00 uur af te ronden.

Kinderpaaswake

U kunt aanmelden via de link
https://goo.gl/forms/e5ZdgFkNiJbbys0m1
Teams van de Koningin Beatrixschool, Kindcentrum
Oranje Nassau en Kindcentrum Prins Constantijn
---------------------------------------------------------------------Freek van der Giesen is vader van pubers, MR-lid van
CSG Willem van Oranje te Oud Beijerland en
werkzaam in de ICT en telecom-industrie. Internet
heeft sinds het begin een belangrijke rol gespeeld in
zijn carrière. Freek heeft een open, nuchtere houding
over alle nieuwe ontwikkelingen: onderzoek alles en
behoud het goede, is zijn devies. Voor Bureau Jeugd &
Media geeft Freek van der Giesen al jaren
ouderavonden en presentaties voor
opvoedprofessionals en pedagogisch medewerkers.

‘’Sta op! ‘’
Op zaterdagavond 31 april vanaf 19.00 uur is er in De
Morgenster een Paaswake speciaal voor kinderen. In
een dienst van maximaal 1 uur vieren we samen met
de kinderen de Paasnacht met beelden op de beamer,
muziek, toneel en verhalen.
Het thema is: “Sta op!” Via de verhalen over de
schepping, de uittocht uit Egypte en Jona komen we
bij de laatste dagen van Jezus. We worden
opgeroepen om óp te staan en vol hoop Pasen te
vieren.
De voorbereidingscommissie van De Morgenster en
de Bethlehemkerk nodigt jullie van harte uit.
Natuurlijk zijn ook ouders, opa’s en oma’s, familie en
vrienden welkom!
edig 215 toe!

Sponsoren gezocht
Wij, Gabriëlle Havelaar (moeder van Jasmijn 6a
en Amber 6c) en (juf) Cara Otterman lopen mee
met de sponsorwandeltocht van Vrouwen lopen
voor Vrouwen. Deze sponsorwandeltocht wordt
georganiseerd door Stichting De Hoop en wordt
gelopen op zaterdag 14 april. De route is 15
kilometer lang en loopt door de binnenstad van
Dordrecht. En omdat het om een
sponsorwandeltocht gaat, zoeken wij sponsoren.
We gaan geld ophalen voor Stichting de Hoop.
Voor het opvangen van kwetsbare vrouwen krijgt
Stichting De Hoop een subsidie, maar voor het
opvangen van hun kinderen krijgt De Hoop geen
geld. Om moeder en kind samen op te kunnen
vangen lopen wij mee met de
sponsorwandeltocht en hopen zo een mooi
bedrag bij elkaar te wandelen.
Wilt u, wil jij één van ons sponsoren? Ga dan naar
de website www.vrouwenlopenvoorvrouwen.nl.
Ontwikkel jezelf, groei samen!

Bijbelrooster
Week 8/9
Sta op!
Marcus 5: 21-43
De dochter van JaÏrus is erg ziek. Hij vraagt Jezus om
hulp, maar onderweg komt er een vrouw die ook ziek
is. Nadat deze vrouw genezen is, krijgt Jaïrus bericht:
Zijn dochter is gestorven. Jezus gaat toch naar haar
toe en pakt haar hand vast. ‘Sta op!’ zegt hij.
Week 10
Ik help je wel
Marcus 6: 30-52 en Marcus 7:31-37
Vijf broden en twee vissen zijn genoeg voor heel veel
mensen. Als de leerlingen later in een storm op het
meer zijn, komt Jezus over het water naar hen toe. En
een dove man wordt door Jezus beter gemaakt. Drie
verhalen waarin Jezus tegen mensen zegt: ‘Ik help je
wel!’
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Week 11
Wie begrijpt dit?
Marcus 9: 2-29 en Marcus 10:13-16
Rondom Jezus gebeuren dingen die niemand kan
begrijpen. Bovenop een berg verschijnen twee
mensen van vroeger: Mozes en Elia. De stem van
Godklinkt uit de hemel. Het is niet erg als je dat niet
allemaal kunt begrijpen. Jezus zet de kinderen
vooraan: Het koninkrijk van God ontvang je als een
kind.
Week 12
Waar hoop je op?
Marcus 10: 17-27, 46-52 en Marcus 11:1-10
Een man vraagt aan Jezus wat hij moet doen om met
God te kunnen leven. Het antwoord is niet wat hij
gehoopt had: ‘Verkoop alles wat je hebt en geeft het
geld aan de armen.’ Bartimeüs roept het uit als Jezus
voorbij komt. Jezus vraagt hem: ‘Wat wil je dat ik voor
je doe? Waar hoop je op?’ Bij de poorten van
Jeruzalem zwaaien de mensen met palmtakken en ze
juichen Jezus toe. Waar hopen zij op?
Week 13
Een nieuw begin
Marcus 14: 32-52, 15:1-15 en 16:1-8
In het verhaal van de eerste week zei Jezus tegen de
dochter van Jaïrus: Sta op! Deze week horen we hoe
Jezus zelf sterft. Maar ook bij hem klinkt een stem:
‘Sta op!’ Het graf is leeg. God maakt een nieuw begin.

Lied van de maand
Omdat de Heer verrezen is (Elly en Rikkert) –
onderbouw
Ik zeg het allen, dat Hij leeft! (Liedboek 218)bovenbouw

Regel van de maand
Wij gaan zorgvuldig om met de materialen van de
school en de ander.

Ontwikkel jezelf, groei samen!
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