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Paasviering

01-04

Rapport

02-04 t/m 05-04

Goede vrijdag/Paasweekend

07-04

Bag2School

22-04
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26-04 t/m 07-05
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14-04
15-04
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02-05
04-05

Nieuwe leerlingen
We verwelkomen deze maand bij ons onderwijs Vinay,
Caithlyn, Jaïr, Tess, Nadia en bij de peuterspeelgroep
Bram, Sophie, Elias en Nadia. We wensen hen en hun
ouders/verzorgers een fijne tijd op ons IKC toe.

Cameratoezicht
Binnen en op de pleinen van ons IKC vindt sinds kort
cameratoezicht plaats. We hebben dit ingezet als
middel ter bescherming van onze eigendommen en ter
beveiliging van de toegang tot ons gebouw en pleinen.
Ook dient het cameratoezicht ter preventie van
diefstal en ter vastlegging van incidenten.

Ontwikkel jezelf, groei samen!

Hieronder volgt een beknopte samenvatting, het
reglement dat bij het cameratoezicht hoort kunt u,
indien gewenst, bij ons opvragen.
Plaats van de camera’s
In totaal hebben we 5 camera’s laten installeren, zowel
binnen als buiten.
-Binnen: één camera is gericht op de hoofdingang en
twee camera’s zijn gericht op de nooddeuren bij de
trappenhuizen.
-Buiten: één camera aan de buitengevel gericht op het
plein en de hoofdingang en één camera aan de
buitengevel gericht op het kleuterplein en de
ingangen.
De zogenaamde verwerkingsverantwoordelijkheid
(c.q. het beheer) ligt bij de directeur. Hij is ook de enige
die de camerabeelden kan bekijken. De beelden
worden niet verstrekt aan derden, tenzij de
betrokkene(n) hiervoor uitdrukkelijk en schriftelijk
toestemming heeft/hebben gegeven. Dit laatste geldt
niet in geval er uitgifte wordt gevorderd door politie of
rechter-commissaris.
Beelden worden maximaal vier weken opgeslagen,
tenzij het langer bewaren noodzakelijk is voor het doel
van de verwerking.

Beleid Coronameldingen
De afgelopen weken hebben ook wij helaas te maken
gehad met een aantal meldingen van kinderen met een
positieve testuitslag. Wij melden een positieve uitslag
bij de GGD en overleggen met hen de procedure.
Meestal moet de hele groep in quarantaine. De
betreffende ouders krijgen hiervan bericht met de
nodige informatie (o.a. duur van quarantaine, wanneer
evt getest kan worden etc). Als uw kind in quarantaine
zit, kunnen broertjes en zusjes, mits geen klachten,
gewoon naar het IKC.
Bij deze maandbrief hebben we nogmaals de
beslisboom toegevoegd, die u helpt om te bepalen of
uw kind wel of niet naar ons IKC mag komen.

Testen bij kinderen aangepast
Indien uw kind COVID-19 gerelateerde klachten krijgt,
kunt u uw kind laten testen. Om u een indruk te geven
hoe het testen verloopt, heeft de GGD hier een kort
filmpje over gemaakt, klik hier om het te bekijken. Let
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Uit de media hebben we vernomen dat de GGD m.i.v. 4
april bij kinderen (t/m 12 jaar) geen gebruik meer gaat
maken van de diepe neustest, maar dat er naast de
keeltest alleen nog een ondiepe neustest wordt
aangeboden.

ontvangen wij 0,30 cent, waar we weer leuke
activiteiten van kunnen organiseren!

Vrijdagmiddagen bovenbouw

Nieuws van de peutergroep

De groepen 5 t/m 8 zullen vanaf vrijdag 23 april de
vrijdagmiddagen weer vrij zijn. Deze periode duurt tot
de herfstvakantie van het nieuwe cursusjaar.
Daarnaast zijn deze groepen, gedurende het
cursusjaar, elke vrijdag voor een vakantie de middag
vrij. De groepen 5 t/m 8 hebben dan net als de
onderbouwgroepen tot 12.00 uur les.

De afgelopen weken hebben we met het thema
‘Huisdieren’ gewerkt. De kinderen met een huisdier
hebben een foto van zichzelf met hun huisdier
gemaakt en deze hebben we in het lokaal opgehangen.
We zien op de foto’s honden, katten,
vissen en
konijnen,
maar ook
een rat,
hamster, kippen of
zelfs een paard.
Naast het
knutselen van een hond en een
kuikentje uit een
ei hebben we een
kip prachtige,
gekleurde veren
gegeven. Ook
hebben we dieren voorzien van de
juiste mand, het juiste hok of van een kom. De
kinderen weten al heel goed welk huisje bij welk dier
hoort.

Nieuws van de OR
Activiteiten
Voor de ouderraad is het organiseren van activiteiten
dit cursusjaar in Corona-tijd anders dan we gewend
zijn. Zo vergaderen we online en gaat het organiseren
en ondersteunen bij activiteiten op een wat meer
“afstandelijke” manier. Als ouders zijn we ook niet
meer zo vaak op het IKC en we zien en spreken elkaar
een stuk minder. Gelukkig weten we daar inmiddels
onze weg in te vinden en worden we steeds
vindingrijker om leuke activiteiten toch mogelijk te
maken. Heeft u ideeën, tips of opmerkingen hierover,
laat het ons dan weten. Het e-mailadres van de
ouderraad is or@ikcbeatrix.nl
Pasen
De Paascommissie is druk geweest om alles voor de
Paasviering te regelen en er vandaag voor de kinderen
een fijne dag van te maken (zie onze Facebookpagina
en Instagram voor foto’s). Ook de Koningsspelen op
vrijdag 23 april komen er aan. Het thema van dit jaar is
IK + JIJ = WIJ. Er zal geen ontbijt worden georganiseerd
maar we zijn aan het kijken of we op een andere
manier invulling kunnen geven aan deze dag.
Bag2School
Op woensdag 7 april is er weer een inzameling van
Bag2School. Tussen 19:00 en 20:00 uur kunt u de
kledingzakken inleveren. U kunt behalve kleding en
schoenen ook lakens, dekens, knuffelbeesten,
gordijnen en tassen inleveren. Per ingezamelde kilo
Ontwikkel jezelf, groei samen!

Schoolfotograaf
De schoolfotograaf staat gepland voor 10 en 11
mei. T.z.t. ontvangt u hier meer informatie over.

Nieuws van de opvang
Wat keken we uit naar de persconferentie van vorige
week. Zou de opvang dan eindelijk weer open mogen?
Helaas heeft het kabinet besloten dat we dicht moeten
blijven en zijn we nog steeds alleen open voor de
noodopvang. Het fijne is dat alle pedagogisch
medewerksters meedraaien in de pauzes van de
leerkrachten waardoor we gelukkig alle kinderen van
de opvang regelmatig kunnen zien en we ze iets
minder hoeven te missen.
We hopen dat het kabinet bij de volgende
persconferentie besluit dat iedereen weer welkom is
bij de opvang, wij kunnen niet wachten!
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Gebedsgroep

Bijbelrooster

Week 16
Steen voor steen
Nehemia 2: 11-20, Nehemia 3 en 4, en 8: 1-12
Steen voor steen wordt gebouwd aan de tempel, de
stadsmuur en de poorten. Andere volken proberen de
Israëlieten tegen te werken, maar ze gaan toch door –
net zo lang tot hun stad af is. Dan vieren ze feest voor
de Heer. Ze lezen uit de wet van Mozes, over hoe God
zijn volk altijd opnieuw bevrijdt.

Week 14
Naar huis
Ezra 1: 1-11, 3: 1-13 en 4: 1-24
Lang geleden zijn de Israëlieten weggevoerd uit hun
eigen land. Ze leefden in ballingschap in Babel. Maar
op een dag verandert dat: De Perzische Koning Cyrus
verslaat de Babyloniërs. Hij geeft de Israëlieten
toestemming om terug te gaan naar hun land, waar ze
de tempel in Jeruzalem weer kunnen opbouwen.

Week 17
Hoofd in de wolken
Hooglied 2: 8-9, 4: 1-9 en 5: 2-8
Koning Salomo schrijft een lied. Het gaat over twee
geliefden. Of gaat het over God en de mensen?
Waarschijnlijk allebei. God houdt van de mensen en de
mensen kunnen verlangen naar God – ook als hij niet
zo dichtbij is als ze zouden willen.

Helaas kan de gebedsgroep ook deze maand nog niet
samenkomen. We blijven biddend uitzien naar het
einde van de lockdown. Houd vol, Hij laat niet los!

Regel van de maand
We zeggen ‘STOP’ als iets niet goed gaat.

Week 15
Mag ik bouwen?
Ezra 5: 1-6: 22 en Nehemia 1:1-2: 10
De Israëlieten zijn terug in hun eigen land. Maar daar
wonen ook andere mensen, die het maar niks vinden
dat de tempel weer wordt opgebouwd. Zij sturen een
gemene brief aan de koning, waardoor de bouw wordt
stilgelegd. Later gaan ze toch weer aan de slag.
Nehemia komt uit Jeruzalem en woont nu in de burcht
Susa. Hij wil zijn volksgenoten helpen met de bouw van
de tempel en krijgt toestemming van de koning.

Het team van IKCBeatrix wenst u
gezegende Paasdagen!

Ontwikkel jezelf, groei samen!
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Ontwikkel jezelf, groei samen!
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