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KALENDER
elkaar komt om voor de school te bidden niet vergeten.
Gefeliciteerd:
We zijn dankbaar dat we mogen weten dat we in gebed
01-09
Marieke Bode (PSZ)
gedragen worden. Alle ouders die op wat voor wijze
04-09
Marlies (BSO)
dan ook zich zullen inzetten voor de school van hun
07-09
Gerda van Wijk
kinderen: veel succes en plezier toegewenst.
12-09
Nils Vink
13-09
Marianne van Uden
Kortom: we wensen iedereen een mooi en fijn
13-09
Frouke Blom
schooljaar toe waar Gods zegen op mag rusten.
16-09
Arianne Klink
22-09
Steven Verspui
23-09
Teuni Kemkes (TSO)
Schoolontwikkeling
31-08
Startviering Sionskerk
Als organisatie willen we ons verder ontwikkelen naar
07-09
Prijsuitreiking ‘sportiefste
het Integraal Kindcentrum (IKC). Samen met onze
school’
opvangpartner Wasko willen we komen tot één
14-09
Leerlingenraad
organisatie. We hebben al een aantal stappen gezet en
18 en 19-09
Classic Express op school
zullen dit jaar daar een vervolg aan geven. Ook in onze
26-09
Kijkochtend groep 3 t/m 8
uitingen willen we ons als één organisatie gaan
16-10 t/m 20-10
Herfstvakantie
profileren: één website en een ander
logo zijn daar voorbeelden van. Maar het belangrijkste
is natuurlijk dat we een organisatie willen zijn die in
Nieuw schooljaar
alles de ontwikkeling van het kind centraal wil zetten.
Iedereen van harte welkom bij ons op school. We zijn
We hebben dat in onze nieuwe missie en visie
inmiddels alweer twee weken in het nieuwe schooljaar
meegenomen. Deze missie en visie vindt u in onze
bezig. We hopen dat iedereen een fijne vakantie heeft
informatiegids/schoolgids terug. U ontvangt de gids
gehad.
z.s.m. via digiDUIF.
Dit schooljaar zijn we gestart met startgesprekken en
een nieuwjaarsreceptie, nog voordat de lessen
Verder zijn we bezig met onze inrichting en vervanging
begonnen. Dit was een mooie gelegenheid om elkaar
meubilair. We willen niet zomaar het meubilair
alvast even te zien en kennis met elkaar te maken, we
vervangen (tafeltjes en stoeltjes eruit en nieuwe erin),
kijken terug op een goede start.
maar we willen goed kijken hoe we de inrichting
Ook dit schooljaar willen we met passie, liefde en zorg
kunnen koppelen aan onze nieuwe missie en visie. Dit
goed onderwijs verzorgen. We hebben er veel zin in.
houdt in dat we nadenken over het onderwijs naar de
Ons team is versterkt met een aantal nieuwe collega’s:
toekomst toe, en hoe we dit kunnen vertalen in de
Frouke Blom (gr. 1/2c), Priscella van der Linden (gr. 5a)
inrichting en het meubilair. We zijn heel benieuwd hoe
en Arjan Herwig (conciërge op ma-do ochtend). We
de nieuwe inrichting eruit komt te zien. We hebben hier
wensen hen veel werkplezier toe.
wel al ideeën over.
Tijdens het schooljaar zullen er allerlei activiteiten door
de OR georganiseerd gaan worden. Ook de MR zal dit
schooljaar weer een aantal keer bij elkaar komen om
allerlei schoolzaken te bespreken. We wensen de OR en
MR leden een goed schooljaar toe.
Dan willen we ook de gebedsgroep, die maandelijks bij

Nadenken over hoe het onderwijs ook anders kan
vinden we erg interessant. Vorig schooljaar zijn we op
een methode gestuit die we vinden passen bij onze
nieuwe missie en visie. Dit schooljaar gaan we hier
verder naar kijken. De methode heet Jeelo en staat voor
‘Je eigen leeromgeving’. We zien in deze methode veel
terug bij datgene dat wij met elkaar belangrijk vinden.

Kinderen worden b.v. veel meer betrokken bij het leren
en hun eigen leerproces. We zijn benieuwd hoe deze
ontwikkeling verder gaat.

Nieuwe leerlingen
We verwelkomen Cato Kuil (1A), Alysia Boon (1B),
Lyubani Danailova (1B), Nehemia Pinas (1C), Aiden
Verhagen (1C), Amin Dzafic (1C), Esther Cornelissen
(1C), Fine Meijer (1D), Felicity Spierings (1D), Raphael
Berg (2A), Philip van der Plaat (3A), Jesse Slabicki (3A),
Milan Huisman (3B), Dwayne Wolters (3B), Sarah Berg
(4B), Luca Leeuwesteijn (5B), Zhanina Danailova (6A),
Demi van Tol (8A) en wensen hen en hun
ouders/verzorgers een hele fijne tijd bij ons op school
toe!

Leerlingenraad
Deze maand zullen in de groepen 5 t/m 8 leerlingen
gekozen worden, de zogenaamde klassen vertegenwoordigers, die zitting zullen nemen in de
leerlingenraad. Wordt uw kind verkozen tot
klassenvertegenwoordiger, dan zal er contact gezocht
worden met u om toestemming te verlenen. De
leerlingenraad komt dit schooljaar vijf keer bij elkaar.
De eerst bijeenkomst staat gepland op 14 september.

Met Jumbo sparen voor onze school
Van woensdag 4 oktober tot en met dinsdag 21
november 2017 doen wij weer mee met de ‘Jumbo
sparen voor uw school’ actie! Samen met familie en
vrienden kunt u ook dit jaar weer voor onze school
sparen. Jumbo stelt voor deze ‘Sparen voor je School’
actie onder de deelnemende basisscholen, per regio,
een te verdelen budget beschikbaar. In Papendrecht is
er € 4.400,00 te verdelen. Hoe meer punten u voor ons
spaart, hoe meer we kunnen ontvangen. Tijdens de
actieperiode ontvangt u bij iedere € 10,- een schoolpunt
met een unieke code bij de deelnemende Jumbowinkels. Op de website
www.jumbosparenvoorjeschool.nl kun je heel
eenvoudig uw schoolpunten toewijzen aan onze school.
U kunt uw punten ook in de speciale boxen bij de
Jumbo deponeren.
We hopen op net zo’n geslaagde actie als vorige jaar.
Doet u weer mee?

Vrije dagen - wijziging
Voor de zomervakantie hebben we u een overzicht
verstuurd met de vrije dagen voor dit schooljaar. Daarin
staan drie vrije dagen rondom de kerstvakantie, omdat
we aanvankelijk van plan waren onze inrichting en
meubilair in de kerstvakantie te veranderen. Begin dit
schooljaar hebben we met het team een sessie over de
inrichting gehad en daaruit is gebleken dat de tijd tot de
kerstvakantie en de periode in de kerstvakantie te kort
is om dat uit te voeren wat het plan nu is. Daarom
willen we de inrichting en meubilair naar de
zomervakantie verplaatsen. De vrije dagen, 22
december 2017, maandag 8 januari en dinsdag 9 januari
2018 komen daarmee te vervallen.
In het tweede deel van het schooljaar zal er mogelijk
nog wel 1 of 2 vrije dagen voor de kinderen gepland
worden. Dit zullen wij dan ruim van te voren aan u
communiceren.

Naschoolse activiteiten
U heeft onlangs een folder ontvangen met daarin de
naschoolse activiteiten die we als school en opvang
aanbieden. We hopen dat er weer veel kinderen
aangemeld worden.

Uitkomsten onderzoeken
Voor de zomervakantie is er een onderzoek geweest
onder ouders en leerlingen. We zijn op dit moment
bezig hier intern naar te kijken. We koppelen in een
volgende maandbrief aan u terug wat in grote lijnen de
uitkomsten zijn.

Prijsuitreiking ‘sportiefste school 2017’
Onze school is uitgeroepen tot de sportiefste school van
Papendrecht! Veel dank gaat natuurlijk uit naar onze
sportcoördinator Co de Groot, die samen met Arjan
Herwig de schoolsportcommissie van de KBS vormen en
enorm gemotiveerd zijn om het belang van sport en
bewegen te stimuleren bij de leerlingen.
De uitreiking van de ‘sportiefste schoolbokaal 2017’
wordt uitgereikt door wethouder Koppenol op
donderdag 7 september om 14.50 uur. U bent van harte
uitgenodigd om te komen kijken.

Classic Express op school
Christiaan Blom, leerling uit groep 6A, heeft meegedaan
aan het Prinses Christina toernooi. Hier "mogen" jonge
muzikanten laten horen wat ze op hun instrument
kunnen spelen. Christiaan heeft aan dit toernooi
meegedaan en heeft de eerste prijs gewonnen. Dit
houdt in dat hij in de ‘Classic Express’, die 2 dagen voor
onze school staat, concerten mag geven voor een aantal

groepen van de Koningin Beatrixschool. Dit doet hij
samen met twee anderen, een violiste en een pianist.
De Classic Express is een enorme trailer die kan
uitschuiven tot een concertzaal met ruimte voor
ongeveer 35 kinderen. Binnen staan zitjes voor de
kinderen en er is een klein podium voor de jonge
muzikanten en presentator. Hier staat ook een vleugel.
De sfeer in de Classic Express is die van een andere
wereld. De kinderen betreden een lichte en rustige
ruimte. Het is nu tijd voor even iets heel anders: het is
tijd voor mooie muziek. De speciale lichten en
videobeelden versterken de werking van muziek. Alle
klank en geluid in de rijdende concertzaal wordt
gereguleerd met een elektroakoestisch systeem, dat
zelfs de akoestiek van het Amsterdamse
Concertgebouw kan nabootsen.
Wat een feest voor Christiaan, maar ook voor de
groepen die zijn concerten mogen gaan bijwonen. Op
maandag 18 en dinsdag 19 september is het zover.
SUCCES Christiaan!!

Nieuws van de Ouderraad
Wist u dat:
- wij iedereen via deze maandbrief een fijn en gezellig
schooljaar toewensen en er naar uitkijken om allerlei
leuke activiteiten te organiseren?
- wij hier ook dit jaar hulp kunnen gebruiken van
ouders/opa’s /oma’s /ooms en tantes?
- De eerstvolgende inzameling van Bag2School plaats
zal vinden op donderdagavond 12 oktober tussen 19:00
en 20:00 en vrijdagochtend 13 oktober vóór 9:00? U
kunt behalve kleding en schoenen ook lakens, dekens,
knuffelbeesten, gordijnen en tassen inleveren. Per
ingezamelde kilo ontvangen wij 0,30 cent, waar we
weer leuke activiteiten van kunnen organiseren!
- u binnenkort een verzoek ontvangt om de
ouderbijdrage te betalen? We hopen dat u de
ouderbijdrage zo snel mogelijk wilt betalen zodat wij
weer leuke activiteiten kunnen organiseren, zoals
bijvoorbeeld de aanschaf van (voor)leesboeken tijdens
de Kinderboekenweek, de Paaslunch, het
Sinterklaasfeest, Kerstviering, Zomerfeest en nog veel
meer!
- wij op zoek zijn naar een aantal enthousiaste en
gezellige nieuwe leden voor de ouderraad?

Nieuws van de PSZ
Na 6 weken vakantie te hebben gehad zijn ook de
peuters weer gestart.
In de eerste week hebben we gelijk al wat nieuwe
kinderen mogen verwelkomen. Welkom aan:
Shifrah Huybens Alec Schouten, Mason Smouter,
Savannah Spruijt, Jayden Li, Vayenne Baanen, Sarah van
de Graaf.
De komende weken gaan we knutselen en liedjes
zingen over de Ark van Noach. Welke dieren gingen er
mee met Noach? En welke kleuren zien we in de
regenboog?
Wist u dat wij 8 dagdelen per week geopend zijn en dat
we zelfs in de vakantie op maandag en
woensdagochtend geopend zijn? Mocht u
belangstelling hebben dan kunt u altijd een afspraak
maken om eens een kijkje te komen nemen bij ons.

Nieuws van de BSO en TSO
BSO
Terugblik zomervakantie
We hebben weer een leuke zomer op
de bso achter de rug, met
verschillende leuke uitstapjes en
knutselactiviteiten. Zo zijn we op stap
geweest naar het
park, speeltuin,
fruitheerlijkheid,
natuur en vogelwacht, de Biesbosch
en de Woeste Weide. We hebben de
vakantie afgesloten met een gezellige
barbecue voor alle ouders en
kinderen.
Locatienieuws
Er staan dit schooljaar weer leuke workshops gepland,
U heeft de folder waar alle naschoolse activiteiten
instaan al ontvangen.

Er zijn deze maand veel
nieuwe kinderen bij de
bso begonnen, we
willen Esther, Lizzy,
Amin, Midas, Nicole, Stefan, Rowen, Philip, Lucas, Cas
en Luuk van harte welkom heten en wensen ze een fijne

tijd bij ons toe! Ook zijn er oude bekenden die weer bij
ons komen spelen zoals Jonilson, Plamedi, Josiana,
Koen, Aart en hun zusje Tessa. Jullie ook weer een fijne
tijd bij ons!
Marsha is na haar operatie weer volledig aan het werk
bij ons. Anouk blijft gelukkig nog heel even, zij vervangt
Caroline in haar vakantie. Maandag 11 september zal
Anouk voor het laatst bij ons werken. Daarna gaat ze
genieten van haar verdiende zwangerschapsverlof. We
wachten af op het grote babynieuws…..
TSO
Ook op de TSO is het schooljaar weer begonnen. We
hebben het getroffen met het weer want we hebben al
lekker buiten kunnen eten.
Aanmelden
Aan- en afmelden gaat via onze ouderlogin.
U vindt de ouderlogin op onze website www.wasko.nl .
Ga naar het kopje opvang, kies basisschoolkind en
vervolgens inschrijvingen en wijzigingen. Hier vindt u
een link naar onze ouderlogin. Denkt u er ook aan om
uw kind bij ziekte of afwezigheid af te melden.
De voordelen van de ouderlogin
 Zoon/dochter staat altijd op de lijst, zelfs bij
aanmelding ’s morgens voor 11.00 uur
 Wij zien in één oogopslag welke kinderen
aanwezig zijn
 Ook wordt via de ouderlogin gekozen voor
structurele of incidentele opvang
 Incidentele dagen kunnen een dag van te voren
nog aangegeven worden
We vinden het belangrijk dat alle kinderen aangemeld
worden voor aanvang van de TSO, via onze ouderlogin.
De kinderen die niet aangemeld worden, worden ook
niet gemist als ze onverhoopt toch niet naar de TSO
komen.
Wij zijn bereikbaar op het volgende
telefoonnummer: 0615264697
Dit nummer is alleen voor calamiteiten beschikbaar.
Geen gehoor, spreek uw bericht in op onze voicemail,
deze wordt iedere dag na 11.30 uur afgeluisterd.
TSO groep 1-2 (hoofdgebouw)
 Opvang is in de peuterspeelgroep
 Brooddozen mogen in de koelkast beneden in
de hal (naast piano)
 De kleuters worden vooraf opgehaald in de klas
TSO groep 3 (hoofdgebouw)
 Opvang is in de RT ruimte (boven)




Brooddozen mogen in de koelkast in de
koelkast op de vide
De groepen 3 worden de eerste weken bij de
klas opgehaald, daarna bij de TSOverzamelpunten bij de toiletten van groep 1/2 E
en D en groep 4C

TSO groep 4-5 (hoofdgebouw)
 Opvang op de vide
 Groep 4-5 komt zelfstandig
 Brooddozen groep 4 en 5 mogen in de koelkast
op de vide
TSO groep 6-7-8 (Rembrandtlaan)
 Opvang in de hal locatie Rembrandtlaan
 Brooddozen groep 6 en 8 mogen in de koelkast
op de vide in het hoofdgebouw
 Brooddozen groep 7 mogen in de koelkast in
het gebouw aan de Rembrandtlaan
 Kinderen uit de groepen 6 worden opgehaald.
Verzamelen bij de kapstokken van de BSO. Om
13.00u worden zij weer teruggebracht
 Kinderen uit de groepen 8 mogen, na
toestemming van ouders (graag even een
mailtje naar de TSO), zelf naar de
Rembrandtlaan lopen
We streven ernaar om kinderen minimaal 1 boterham
te laten eten (geldt voornamelijk voor de onderbouw).
Sommige kinderen hebben 2 boterhammen in hun
brooddoos, maar zitten na 1 boterham vol.
Buitenspelen
Als het weer het toe laat proberen we met alle groepen
even een frisse neus te halen. Mocht het mogelijk zijn
dan kunnen de kinderen uiteraard ook binnen spelen.
Wie is uw aanspreekpunt?
Patricia de Vreede is TSO
coördinator.
De TSO coördinator is het eerste
aanspreekpunt.
Voor vragen kunt u bij haar
terecht.
Zij is bereikbaar via het mobiele
nummer van
de TSO of via
TSO.KoninginBeatrix@wasko.nl
Voor meer informatie over de TSO, wie er wanneer
werken kunt u kijken op het Wasko-infobord in de gang.

Gebedsgroep
Iedere tweede dinsdagmiddag en
woensdagmorgen van de maand komen er

een aantal (groot)ouders bij elkaar om samen te
bidden. Wij vragen Gods hulp en zegen voor de
kinderen, ouders, directie, leerkrachten, personeel en
voor alles wat er rondom onze school gebeurt.
Dinsdagmiddag 12 september zal er om 13:30 een
gebedsbijeenkomst zijn bij Jelissa Spoor, Erasmusplein 3
en woensdagmorgen 13 september om 10:30 uur een
gebedsbijeenkomst bij Andrea van Dalen, PC.Hooftlaan
170. Op woensdagmorgen is het geen probleem om je
baby/peuter mee te nemen, zij kunnen dan lekker met
elkaar spelen.
Voor meer informatie mag je altijd bellen met Simone
Rietveld 078 - 6440906 of mailen
naar sarietveld@gmail.com
Kun je zelf niet met ons meebidden dan is er ook altijd
de mogelijkheid om een gebedsverzoek te mailen,
gebruik daarvoor ook het bovenstaande emailadres.
Het spreekt voor zich dat ieder gebedsverzoek
vertrouwelijk behandeld wordt en binnen de kring van
bidders blijft. Een gebedsverzoek kan ook zonder
namen doorgegeven worden. Als alleen de situatie
gemeld waarvoor gebed nodig is gaan wij er vanuit dat
God allang weet om wie het gaat.
Kom met ons meebidden op één van bovenstaande
data en adressen, wij kijken naar je uit, in de Bijbel
staat; dat wie bidt gegeven zal worden en waar twee of
drie samen komen in Zijn (Gods) naam daar is Hij in hun
midden.

Lied van de maand
De Here zegent jou

Regel van de maand
We gaan respectvol met elkaar om

Bijbelrooster
Week 36: 4 t/m 8 september
De geboorte van Jakob en Esau, Genesis 25:19-26
Het eerstgeboorterecht, Genesis 25:27-34
Esau trouwt met Jehudit, Genesis 26:35-35

Week 37: 11 t/m 15 september
Isaäk roept zijn zoon bij zich, Genesis 27:1-17
Jakob krijgt de zegen, Genesis 27:18-29

Esau komt terug, Genesis 27:30-46
Week 38: 18 t/m 28 september 2017
Jakob in Betel, Genesis 28:10-22
Bij de bron, Genesis 29:1-14
Zeven jaar werken voor Rachel, Genesis 29:15-20
Week 39: 25 t/m 29 september 2017
Jakob trouwt met Lea, Genesis 29:21-30
De zonen van Lea, Genesis 29:31-35
Rachel wordt moeder, Genesis 30:1-24

Het team van de Koningin Beatrixschool
wenst u gezegende kerstdagen en een
voorspoedig 215 toe!

