Maandbrief april 2020
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Kalender
13-04
14-04
15-04
20-04
22-04
28-04
29-04
10 t/m 13-04
27 t/m 08-05
10-06
22 t/m 24-06

Gefeliciteerd:
Ria van der Zalm
Manon van der Plank
Anneleen Heijkoop
Hilde Waterham
Marjolein Kwekkeboom
Caroline Stehouwer
Jo-Else de Groot
Alvast voor in de agenda
Goede Vrijdag en Pasen
Meivakantie
Bag2School
Kamp groepen 8

Bemoediging
Wie had ooit kunnen bedenken dat in 2020 de scholen
en opvang gesloten zouden worden en dat kinderen
onderwijs op afstand zouden krijgen. Nee, ik denk dat
niemand dat had kunnen bedenken. En toch zitten we,
noodgedwongen, in deze nieuwe werkelijkheid.
Er zijn veel maatregelen genomen om het corona virus
onder controle te krijgen. Dagelijks lezen en horen we
hierover. Deze maatregelen zijn keihard nodig, maar
hebben voor veel mensen gevolgen. Er komt veel op
ons af en er wordt een groot beroep gedaan op onze
veerkracht en flexibiliteit. We hebben er allemaal mee
te maken.
Ondanks deze situatie zijn we dankbaar omdat we zien
dat we met elkaar - alle leerkrachten en medewerkers
van ons IKC, en u als ouder - de schouders eronder
zetten. Het valt niet altijd mee om naast de
gebruikelijke werkzaamheden ook nog thuis de
kinderen te begeleiden met hun werk.
Het is fijn te zien dat het werk meestal lukt en daar
waar het niet lukt willen we graag, op afstand, samen
met u zoeken naar oplossingen. Een groot compliment
voor u, maar ik wil ook alle leerkrachten en
medewerkers van ons IKC een groot compliment
geven. We doen het echt samen!
Normaal gesproken zouden we volgende week met de
kinderen het Paasfeest vieren in de groepen. Dit
bijzondere verhaal over de Zoon van God, die zichzelf
gaf om alle mensen te verlossen van de zonde. Hoewel
we dit niet in de groepen met elkaar kunnen vieren,
Ontwikkel jezelf, groei samen!

besteden we er wel aandacht aan. Deze gebeurtenis in
de geschiedenis is een wezenlijke geweest. Hij heeft
verlossing gegeven. In deze tijd van crisis vallen veel
zekerheden weg en komen er veel vragen. Misschien
over uw gezondheid, over uw baan, over uw financiën
of uw gezin. We mogen weten dat er één zekerheid
altijd blijft en dat is het geloof in Jezus en Zijn
nabijheid. Hij wil ons rust en vrede geven, ook in
roerige tijden. Hij wil als een anker voor ons zijn. Hij is
erbij.
Naast de zorgen die er zijn zien we ook hele mooie
initiatieven ontstaan in deze tijd. Mensen die elkaar,
op afstand, helpen. Mensen die in de frontlinie staan
en extra werk doen. Mensen die massaal in actie
komen om ondernemers, ouderen en kwetsbaren te
helpen. Ondernemers die producten gaan maken om
de zorg te ondersteunen. Fantastisch om te zien. Dit
brengt mij bij een bemoedigende Bijbeltekst.
"Geprezen zij de God en Vader van onze Heer Jezus
Christus, de Vader die zich over ons ontfermt, de God
die ons altijd troost en ons in al onze ellende moed
geeft, zodat wij door de troost die wijzelf van God
ontvangen, anderen in al hun ellende moed kunnen
geven."
2 Korintiërs 1:3-4
Namens het hele IKC Beatrix team wens ik u en uw
gezin een gezegend Paasfeest en Gods kracht en
sterkte toe in deze bijzondere tijd.
Hananja Witkamp

Schoolmaatschappelijk werk (SMV)
De spreekuren van deze maand komen
vanzelfsprekend te vervallen. We kunnen ons echter
goed voorstellen dat juist in deze tijd hulp hard nodig
is. U kunt altijd contact opnemen met onze
schoolmaatschappelijk werker Eva Donatz,
zij kan met u meedenken, een aanmelding aannemen
of gewoon even een 'praatje' maken. Eva is bereikbaar
op maandag en donderdag op 06-27209959, of stuur
een mail naar eva.donatz@sterkpapendrecht.nl. Het
kantoor van SterkPapendrecht kunt u bereiken op 0786154741.
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Maandbrief april 2020
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Het spreekuur voor onderstaande data blijven
voorlopig staan (deze kunt u ook terugvinden in de
agenda van Social Schools):
4 juni, 15 juni, 2 juli en 13 juli.

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

Gebedsgroep
Voorlopig is er geen gebedsgroep i.v.m. het
coronavirus. Maar thuis bidden kan altijd!

Nieuwe leerlingen
Alle leerlingen die in april/mei bij ons zouden starten
zien wij zodra ons IKC weer open is.

Nieuws van de ouderraad
Zoals u al heeft kunnen lezen gaat de paasviering niet
door. Bag2School is verplaatst naar 10 juni. 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!

Nieuws van het Koningskind
Dit is een gekke tijd voor ons allemaal. Wat is het raar
om zonder onze lieve peuters hard aan het werk te zijn
in het lokaal. We hebben voor de peuters een
themaboek gemaakt met ideeën die ze thuis kunnen
maken, zoals op zoek naar beren in Papendrecht die
voor het raam staan. Gaan jullie ook mee op
berenjacht? We hopen dat we jullie allemaal weer snel
in goede gezondheid kunnen ontmoeten.

Schoolsport afgelast/verzet
In overleg met de sportverenigingen is besloten om in
ieder geval de volgende activiteiten onder voorbehoud
ergens in juni te plannen:
Lasergamen
Schoolkorfbaltoernooi bij PKC
De schoolatletiekwedstrijd bij Passaat op vrijdag 22
mei, het schoolveldvoetbaltoernooi op vrijdag 30 april
en de finale van het Cruyff Coartstoernooi zijn
definitief afgelast.

Weest in geen ding bezorgd; maar laat uw begeerten in
alles, door bidden en smeken, met dankzegging bekend
worden
bij God; en de vrede Gods, die alle verstand te boven
gaat, zal uw harten en uw zinnen bewaren in Christus
Jezus.
(Filippenzen 4:6-7)

Bijbelrooster
Week 14
Anders dan alle andere nachten
Matteüs 26:17-75
Jezus en zijn leerlingen vieren Pesach. Een vast
onderdeel van dat feest is de vraag: Waarom is deze
nacht anders dan alle andere nachten? Na die vraag
wordt verteld over de uittocht uit Egypte. Maar dit jaar
zal Pesach voor Jezus en zijn vrienden totaal anders zijn
dan in alle andere jaren. Zal God ook nu zijn kind
bevrijden?
Week 15
Schud me wakker
Matteüs 27:11-26, 27:33-66 en 28:1-10
Als er iets verschrikkelijks gebeurt, zou je willen dat er
iemand is die je wakker maakt. Dat het allemaal niet
echt zou zijn. Maar de vrienden en vriendinnen van
Jezus zitten in een nachtmerrie die de werkelijkheid is.
Hier kan niemand je uit wakker maken: of toch wel?
Met Pasen vieren we het wonder dat God Jezus wakker
roept uit de dood.

Van de Tennis Stuiff-in is nog niet bekend of dit wordt
afgelast of verplaatst.
Mocht u betaald hebben voor een sport, dan krijgt u
dit natuurlijk terug. Hopelijk bent u zo voldoende op de
hoogte, zodra de nieuwe data bekend zijn hoort u
meer!
Ontwikkel jezelf, groei samen!

De volgende maandbrief verschijnt op 13 mei 2020.
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