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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Kalender
13-04
14-04
15-04
22-04
28-04
29-04
02-05
04-05

04-04
03-04 t/m 05-04
12-04
10-04 en 11-04
18-04
18-04
19-04 t/m 03-05
23-05
24-05

Gefeliciteerd
Ria van der Zalm
Manon van der Plank
Anneleen Heijkoop
Marjolein Kwekkeboom
Caroline Stehouwer
Jo-Else de Groot
Kitty de Jong
Corrie Tuinstra, Madelon
Berger
Theoretisch verkeersexamen
groep 7
Kamp groep 8
Koningsspelen tot 12.00 uur
(alle leerlingen ’s middags vrij)
Inzamelmomenten
Bag2School
Paasviering
Inloopspreekuur SMW 8.30
uur tot 9.30 uur
Paas- meivakantie (incl. Goede
vrijdag)
Groepen 7 en 8 ’s middags vrij
Sportdag groepen 7 en 8

deze dag in rood/wit/blauw/oranje kleding op school
komen!

Paasviering
De paasviering wordt in de eigen groepen gevierd. De
kinderen nemen hun eigen lunch mee en de ouderraad
zal dit aanvullen met eierkoeken, worteltjes en
komkommer.

Kamp groepen 8
Van woensdag 3 april t/m vrijdag 5 april gaan de
groepen 8 naar ons welbekende bosrijke Hattem. We
wensen hen een geweldige tijd toe!

Sportdag groepen 7 en 8
De groepen 7 en 8 zijn donderdagmiddag 23 mei vrij en
hebben op vrijdag 24 mei sportdag van 8.30 uur tot
14.00 uur. De kinderen moeten een lunchpakket
meenemen.

Nieuw van de ouderraad
Woensdag 10 en donderdag 11 april kunt u de bag-2school zakken weer inleveren.
We hopen dat er weer veel zakken ingeleverd worden.
Verder zijn we druk bezig met het organiseren van de
Koningsdag op vrijdag 12 april. We hopen op een
gezellige dag met elkaar!

Vrije middagen groep 5 t/m 8
Nieuwe leerlingen
We verwelkomen deze maand Yannick Wijgers (7B),
Kenji Leysner (1B), Olitha Vrolijk (1C), Yenthe van
Eijsden (1C) en wensen hen en hun ouders/verzorgers
een hele fijne tijd op ons IKC.

Koningsspelen
De kinderen krijgen op vrijdag 12 april om 8.30 uur een
heerlijk, door de OR verzorgd, Koningsontbijt. De rest
van de dag zal feestelijk zijn met spel, dans en zang.
Om ongeveer 11.35 uur zullen alle kinderen van de
school de geleerde dans (bij goed weer) laten zien op
het plein aan de v.d. Palmstraat. U bent van harte
welkom om te komen kijken.
Na afloop krijgen alle kinderen van de OR nog een
ORANJE ijsje. Het zou leuk zijn als alle kinderen op
Ontwikkel jezelf, groei samen!

Na de meivakantie zijn de groepen 5 t/m 8 weer om
12.00 uur uit. In verband met Koningsdag en Goede
Vrijdag is a.s. vrijdag 5 april alweer de laatste vrijdag
van dit schooljaar dat deze groepen vrijdagmiddag
naar school gaan.

Moestuin, vrijwilliger gezocht!
Twee jaar geleden zijn wij gestart met een moestuin
aan de zijde Jacob Catslaan van ons IKC. De moestuin
wordt bijgehouden door René van Son (stichting
Moestuin Papendrecht), René gaat binnenkort
verhuizen en zoekt vervanging voor het onderhouden
van de moestuin. Heeft u affiniteit met
tuinieren/moestuinen en vindt u het leuk om iedere
donderdag van 13.30 uur tot 14.30 uur samen met ca
6-8 leerlingen van groep 6A de moestuin bij te houden
dan kunt u een mail sturen naar info@ikcbeatrix.nl.
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Nieuws van de opvang
Na heel wat regen genieten we eindelijk van de droge
dagen en lijkt het erop alsof de lente langzaam haar
intrede doet. Daarom werkten we de afgelopen weken
in het thema “lente”. We hebben
prachtige knutselwerkjes gemaakt.
We maakten geverfde bloemen
met onze handen, knutselden
vogels van papier voor op het raam
en fleurige lentewaaiers. Ook
speelden we buiten
bijentikkertje en
aten we lekkere
bloemenbroodjes
gemaakt van onze
boterhammen. Esther geniet inmiddels van haar
welverdiende zwangerschapsverlof. We zijn blij u te
kunnen vertellen dat Petulia Roestenberg, geen
onbekende van ons, Esther zal vervangen tijdens haar
verlof. U zult Petulia bij ons zien op maandag, dinsdag
en woensdag. Doordat Esther straks andere dagen gaat
werken is er ruimte gekomen voor nog een vacature.
Voor deze vacature is Joëlle van den Berg
aangenomen. Joëlle zal ons team komen versterken op
de maandagmiddag, donderdagmiddag en vrijdag.
We wensen Petulia en Joëlle heel veel plezier bij ons in
het team!

Nieuws van PSG het Koningskind
De komende tijd gaan we aan de slag met het thema
lente. We gaan kijken hoe de planten
en bloemen groeien. We hebben de
groep al omgetoverd tot een echte
bloemenwinkel waar iedereen een
bos bloemen kan komen kopen.
Ook hebben de kinderen zelf hun
bloemen geplant. Die geven we een
paar keer per week water.
Deze
maand zijn de oma’s uit
verzorgingshuis de
Wieken bij ons langs
geweest. Ze kwamen
gezellig een kopje koffie
bij ons drinken en we
hebben liedjes met ze gezongen. De kinderen hebben
Ontwikkel jezelf, groei samen!

laten zien hoe goed ze plantjes konden planten. De
oma’s hebben ook meegedaan met de activiteit en
mochten de plantjes mee naar huis nemen.
Stiekem zijn we ook al begonnen met het cadeautje
voor moederdag. De mama’s
moeten nog even in spanning
afwachten wat we gemaakt
hebben. Maar ze gaan het vast
heel erg leuk vinden! Zoals u heeft
kunnen lezen bij het nieuws van
de opvang is Esther ondertussen
met verlof gegaan. Zij zal helaas
niet meer bij ons terugkomen op de PSG maar gelukkig
nog wel bij de opvang. Caroline zal de dagen van Esther
overnemen.

Vakantierooster 2019/2020
21-10-19 t/m 25-10-19
23-12-19 t/m 03-01-20
24-02-20 t/m 28-02-20
10-04-20 t/m 13-04-20
27-04-20 t/m 08-05-20
21-05-20 t/m 22-05-20
01-06-20
20-07-20 t/m 28-08-20

Herfstvakantie
Kerstvakantie
Voorjaarsvakantie
Goede vrijdag/Pasen
Meivakantie
Hemelvaart
Pinksteren
Zomervakantie

De studiedagen en andere vrije momenten worden
nog met u gecommuniceerd.

Lief en leed
Joan Visser is in blijde verwachting van haar derde
kind. We wensen haar een hele fijne zwangerschap
toe.

Vakantieouders gezocht voor
vakantiekinderen!
U staat ongetwijfeld weleens stil bij het lot van
kinderen die het slecht hebben getroffen. Kinderen die
(emotioneel) worden verwaarloosd of die geen
fatsoenlijke verzorging krijgen. Of kinderen die door
omstandigheden thuis worden geconfronteerd met
problemen. Europa Kinderhulp zet zich in voor deze
groep kinderen. Dat doen we sinds 1961 en we werken
uitsluitend met vrijwilligers. Elk jaar brengt de regio
Zuid-Holland ca. 300 kwetsbare kinderen uit binnenen buitenland onder bij Nederlandse gastouders.
Gastouders van wie we niet meer verwachten dan dat
ze onze kinderen aandacht, structuur en liefde geven.
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Belangrijk om te weten:
- de kinderen zijn tussen de 5 en de 12 jaar oud
- vakantieouders betalen alleen de verblijfkosten van
hun vakantiekind
- het vakantiekind kan uitsluitend voor de volledige
periode uitgenodigd worden
- ook alleenstaanden kunnen een kind uitnodigen
- het kind is verzekerd tegen dokters- en
ziekenhuiskosten
- het kind mag binnen Nederland mee op vakantie met
de vakantieouders
- tijdens de verblijfsperiode is er 24-uurs begeleiding
voor vakantieouders vanuit de organisatie
- het is erg leuk om te doen. Wilt u uw huis en hart
openstellen voor een kind dat het nodig heeft? Kijk dan
op onze website: europakinderhulp.nl en vraag een
informatiepakket aan. U kunt ook een mail sturen naar
zuidholland@europakinderhulp.nl, dan neemt een
vrijwilliger en ervaren vakantieouder contact met u op.

Week 16 (15-04 / 19-04)
Jezus leeft!
Johannes 19:38-42 en 20:1-23
Jezus wordt begraven, maar op de derde dag is het
graf leeg. De dood is overwonnen, Jezus leeft!

Het team IKCBeatrix wenst
u alvast een fijne
vakantie!

De volgende maandbrief verschijnt op:
Dinsdag 7 mei

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

Bijbelrooster
Week 14 (01-04 / 05-04)
Ik vecht voor jou
Johannes 13:31-38 en 18:1-27
Petrus wil een echte vriend voor Jezus zijn. Maar kan
hij dat ook? Kun je iemand blijven helpen als je zelf
bang en onzeker wordt? Bij het vuur zegt Petrus drie
keer dat hij Jezus niet kent.
Week 15 (08-04 / 12-04)
Is dit de Koning?
Johannes 18:28-40 en 19:1-37
Jezus wordt bij Pilatus gebracht. Hij wordt geslagen en
uitgelachen. Is dat nou een koning? Uiteindelijk sterft
Jezus aan het kruis. Hij lijkt wel een misdadiger. Moet
het verhaal dan zo aflopen?

Ontwikkel jezelf, groei samen!
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