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Nieuwe leerlingen
We verwelkomen deze maand Ivah, Stijn, Oskar, Freija,
en Bentley. We wensen hen en hun ouders/verzorgers
een hele fijne tijd op ons IKC.

Afsluiting 2019
Dit is alweer de laatste maandbrief van dit
kalenderjaar. Deze weken kenmerken zich door
gezelligheid en het mooie kerstevangelie. We mogen
weer stilstaan bij de eerste komst van Jezus Christus,
de Zoon van God.
Het afgelopen jaar hebben we weer veel met elkaar
gedaan en ontwikkeld. Dat ontwikkelen blijft uiteraard
doorgaan. We zijn nooit klaar, het is nooit af. We leven
in een veranderende wereld en dat vraagt ons steeds
alert te blijven. Zo hebben we een ‘innovatie
werkgroep’ die continu bezig is met nieuwe
ontwikkelingen, zoals de inzet van de
ozobot (programmeren), het werken met flexplekken
en het samenwerken met de verschillende groepen
onderling. Dit laatste kan goed worden gerealiseerd
met onze nieuwe methode ‘Samen op Aarde’. Kinderen
en leerkrachten zijn erg enthousiast over deze
vakoverstijgende aanpak. We geven geen geschiedenis
en aardrijkskunde meer, maar alles komt in deze
methode samen rondom een thema.
Voor u als ouder kunt u kijken op de speciale ouder
website die bij deze methode hoort:
www.samenopaardevoorthuis.nl. U kunt hier van alles
Ontwikkel jezelf, groei samen!

vinden, zoals informatie over het thema, bordspellen
die u kunt spelen, Bijbelverhalen die u kunt lezen, maar
ook leuke uitjes die u kunt doen met uw gezin, passend
bij een bepaald thema.
Ook in 2020 zullen we ons blijven inzetten om goed
voor uw kind(eren) te zorgen, hen uit te dagen zoveel
mogelijk te leren en om het leren zo leuk en
interessant mogelijk voor hen te maken. Kortom:
uitdagingen genoeg!!

Sinterklaasviering
Het is nog een groot geheim voor de kinderen van de
onderbouw, maar op donderdag 5 december bezoeken
de Sint en Pieten ons IKC. Bij goed weer zullen we hen
om 8.45 uur verwelkomen en toezingen op het plein
(van der Palmstraat). U bent van harte welkom! Bij
slecht weer is de ontvangst binnen in de grote hal, u
bent ook dan van harte welkom maar de ruimte is
beperkt.

Kerstviering
De kinderen vieren op 18 december van 19.00 tot
20.00 uur het kerstfeest in hun eigen groep. Tijdens de
kerstviering kunt u een kijkje nemen op de kerstmarkt
van 18.30 uur tot 20.30 uur in de hal van het IKC. Een
uitnodiging volgt.

Nieuws van de OR
De voorbereidingen voor het kerstfeest zijn in volle
gang. Ook dit jaar zullen wij tijdens de kerstviering van
de kinderen op school weer een kerstmarkt
organiseren. Tijdens de kerstmarkt op woensdag 18
december a.s. zijn er weer leuke kramen waar u
diverse cadeau artikelen en producten kunt kopen.
Verder bent u van harte welkom voor een kopje
thee/koffie of een glaasje glühwein!! Er zijn al veel
kramen verhuurd voor de kerstmarkt, maar we hebben
nog een paar plekjes over. Heeft u interesse, laat dit zo
snel mogelijk weten via or@ikcbeatrix.nl. Reageert u
snel want vol = vol!
We zijn erg blij dat al veel ouders de ouderbijdrage
betaald hebben. Heeft u de ouderbijdrage nog niet
overgemaakt? Dan hopen we dat u dit alsnog wilt
doen.
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Op donderdag 23 januari 2020 organiseren we een
voorleesdag voor alle groepen! Wij kunnen hiervoor
veel voorlezers gebruiken! Heeft u een interessant
beroep, met bijvoorbeeld bedrijfskleding, en lijkt het u
leuk om te komen voorlezen en ook iets over uw
beroep te vertellen, meldt u zich dan aan. U kunt ons
mailen op or@ikcbeatrix,

Regel van de maand

Nieuws van de PSG

worden en leren in de praktijk

De laatste paar weken zijn we aan de slag gegaan met
het thema Sinterklaas. Nu de beste man weer in het
land is, ruikt het heel de dag naar pepernoten in ons
lokaal. Dat komt niet alleen door de heerlijke
kruidnoten die we zelf gebakken hebben, maar ook
door onze pepernotenbaan. Hier kunnen de kinderen
zelf een baan maken waar de pepernoten doorheen
vallen. We mogen zelfs de baard van Sinterklaas met
scheerschuim op de tafel maken. Sinterklaas en Piet
hebben wat lekkers aan onze zelfgemaakte
sinterklaasjes gehangen. Tussendoor zingen we
natuurlijk ook nog de vrolijke sinterklaasliedjes.

Wij houden met elkaar de school en de omgeving
netjes.

Ter info

Praktijkpabo in regio
Dordrecht Leraar basisonderwijs
/ 2 dagen stage op een christelijke basisschool / 1 dag in de
week colleges aan de Pabo in Ede / 2 dagen zelfstudie,
lesvoorbereiding, begeleiding

OPEN AVOND 19.30-21.00 UUR
OPEN AVOND EDE 18.30-21.00 UUR / di 10 december 2019
/ di 3 december 2019 CHE Basisschool De Fontein Matthijs Marisstraat 33
3314 TN Dordrecht

Aanmelden Open Avond via CHE.nl/praktijkpabo

Nieuws van de opvang
Ook bij de opvang zitten we midden in het thema
Sinterklaas, in de groepen zijn leuke
hoekjes gemaakt zoals een inpakhoek,
een verkleedhoek en een grote boot om
in te spelen. Met
knutselen hebben
we een
stoomboot,
klompjes, een sintslinger, sintmaskers en mijtertjes voor op het raam gemaakt. We
zijn ook actief geweest met kruidnoten-tikkertje, het
sint-reactiespel, kruidnoot-sjoelen en lekkere
kruidnootjes gebakken.
Vrijdag 22 november werden we, na het buiten spelen,
verrast door een bezoek van de Pieten. Rommelpiet
had een hoop rommel gemaakt. Gelukkig had hij ook
iets lekkers en een mooie brief achtergelaten.

Gebedsgroep
Maandag 9 december om 8.30 is de gebedsgroep bij
Mariëlle Nobel (Vincent van Goghlaan 65). U bent van
harte welkom.

Ontwikkel jezelf, groei samen!

Bijbelrooster
Week 49
Ik zie je wel
Jesaja 40:1-1 en Lucas 1:5-38
We horen deze week over de priester Zacharias. In het
eerste verhaal leest hij uit een oude boekrol van de
profeet Jesaja. Hij leest dat God zijn volk niet vergeet –
zijn woord houdt altijd stand. In het tweede verhaal
ervaart Zacharias dat ook zelf. In de tempel verschijnt
een engel die vertelt dat hij en zijn vrouw Elisabet een
zoon zullen krijgen. In het laatste verhaal van deze
week krijgt Maria bezoek van de engel. Zij wordt de
moeder van Jezus.
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Zing in het donker
Jesaja 8:23-9:6 en Lucas 1:39-80
Zacharias leest verder in zijn boekrol. Hij leest over
mensen die nu nog in het donker zitten, maar een
groot licht zullen zien. Als Maria op bezoekkomt bij
Elisabet en Zacharias, zingt ze het uit. En later zingt ook
Zacharias, als zijn zoon Johannes geboren is.
Week 51
Kom je ook?
Matteüs 1:18-25 en Lucas 2:1-20
Jozef weet niet of hij wel bij Maria moet blijven. Ze
krijgt een kind dat niet van hem is: kan hij maar beter
weggaan? Maar in zijn droom vertelt een engel hem
hoe het zal gaan. Jezus zal geboren worden, de zoon
van God. Jozef zal het meemaken. In het kerstverhaal
horen we hoe de herders in het veld te horen krijgen
dat Jezus geboren is. Ze gaan meteen naar de stal.

Het team van IKCBeatrix wenst u
gezegende kerstdagen en een gezond en
gelukkig 2020 toe!

De volgende maandbrief verschijnt op 8 januari 2020

Week 02
Jij bent bijzonder
Matteüs 2:1-12 en Lucas 2:22-52
Wijzen uit het oosten weten het zeker. Er is een
bijzonder kind geboren. Ze gaan op weg om hem eer te
brengen. Ook Hanna en Simeon weten dat Jezus een
bijzonder kind is. Hij is de Messias, waarop de wereld al
zo lang heeft gewacht.

Ontwikkel jezelf, groei samen!
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