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kunnen betekenen. Kijk op
https://schoenendoosactie.nl/ voor meer info.

Nieuwe leerlingen
We verwelkomen deze maand bij de peutergroep
Jayden, Mace, Julia, David, Maria, Brody, Ismail, Levi en
bij ons onderwijs Nur, Finn, Lex, Jaxx, Aren en wensen
hen en hun ouders/verzorgers een fijne tijd op ons IKC
toe.

Afsluiting 2020
Dit is alweer de laatste maandbrief van dit
kalenderjaar. Het was een merkwaardig jaar, dat
volledig werd beheerst door het coronavirus. We
hebben veel met elkaar meegemaakt, het sluiten van
de scholen was wel het meest aangrijpende. Er werd
veel van ons allemaal gevraagd in een kort tijdsbestek.
Achteraf zijn er altijd dingen die met de kennis van nu
wellicht anders hadden kunnen verlopen, maar we
constateren ook dat we het met elkaar zo goed als
mogelijk hebben gedaan. Een groot compliment voor u
als ouders en voor onze medewerkers!
Na de meivakantie werd het voor de kinderen weer
wat ‘normaler’, ze mochten weer naar het IKC toe om
fysiek les te krijgen. Toch speelt COVID-19 ons nog
steeds parten. Veel collega’s hebben zich moeten laten
testen en zo nu en dan hebben we ook te maken met
besmettingen. We verwachten dat dit nog wel even zo
blijft, helaas. We doen ons uiterste best om, in geval
van afwezigheid van leerkrachten, de vervanging te
regelen. In veel gevallen lukt ons dat nog steeds, maar
soms ontkomen we er niet aan om een groep vrijaf te
geven. We rekenen daarbij op uw begrip.
De laatste weken van dit kalenderjaar bereiden we ons
weer voor op het Kerstfeest. We zien er naar uit om dit
met de kinderen te vieren en het kalenderjaar ook voor
hen toch op een mooie en gezellige manier af te
sluiten. Op vrijdag 18 december om 12.00 uur start
voor iedereen de kerstvakantie. We wensen u alvast
gezegende kerstdagen toe en een gezond 2021.

Schoenendoosactie
We willen iedereen hartelijk danken die een mooi
versierde en gevulde schoenendoos heeft aangeleverd.
Er zullen veel kinderen in arme landen blij zijn met
deze mooie dozen. Fijn om zo voor een ander iets te
Ontwikkel jezelf, groei samen!

Sinterklaas
Sint heeft op 2 december de peutergroep,
kleutergroepen en de groepen 3 en 4 vereerd met een
bezoek. Hoewel zijn
Pieten verkouden achter
moesten blijven, hebben
we met onze eigen IKC
Beatrix Pieten een
heerlijk Sintfeestje
gebouwd. We hebben er
allemaal van genoten.
Dank u Sinterklaasje!!
Kijk op
www.ikcbeatrix.nl , Facebook en/of
Instagram voor meer leuke foto’s.

Kerstviering in de groepen
Op donderdagochtend 17 december vieren we met
elkaar het bijzondere Kerstfeest (in de eigen groep).
Het feest van de geboorte van onze Redder Jezus
Christus. Fijn om dat weer met de kinderen te vieren.
Naast de bijbelse boodschap, maken we het ook
gezellig met elkaar. We zien uit naar mooie vieringen.

Subsidie inhaal- en
ondersteuningsprogramma’s
Door de sluiting van de scholen in het voorjaar hebben
sommige kinderen een achterstand opgelopen.
Daarom heeft de overheid een subsidie beschikbaar
gesteld om deze kinderen te helpen. Net als veel
andere scholen, hebben ook wij gebruik gemaakt van
deze subsidie. Op verschillende vakgebieden geven wij
de kinderen, die door corona een achterstand hebben
opgelopen, extra ondersteuning. Dit vindt in sommige
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worden er extra lessen georganiseerd door middel van
een verlengde lesdag. De ouders van deze kinderen
hebben reeds bericht ontvangen.

advies. Testen wordt wel dringend geadviseerd als
het kind onderdeel uitmaakt van een bron- en
contactonderzoek, een uitbraakonderzoek of als het
kind ernstig ziek is.

Kinderorkest

Groep 3 t/m 8
Kinderen met alleen verkoudheidsklachten mogen
getest worden, maar dat is geen dringend advies.
Testen wordt wel dringend geadviseerd als het kind
onderdeel uitmaakt van bron- en contactonderzoek,
een uitbraakonderzoek of als het kind ook koorts en/of
benauwdheid heeft of ernstig ziek is. Ongeacht dit
testadvies mogen kinderen met klachten op verzoek
van bijvoorbeeld de ouders of zorgverlener altijd
getest worden.
Let op: het is heel belangrijk dat de beslisboom altijd
van boven naar beneden wordt doorlopen. Begin bij
de startvraag en beantwoord de vragen in de juiste
volgorde tot je een antwoord hebt.

Er wordt hard gewerkt door de kinderen van het
orkest. Elke week klinkt het weer beter. Het is een
gezellig fijn groepje. Wat fijn dat muziek zo verbindt!

Vroegpensioen
Onze collega Jan Hendrik de Boer heeft aangegeven
dat hij vanaf 1 november j.l. voor de uren die hij bij ons
werkte, gebruik wil maken van zijn vroegpensioen. Wij
danken Jan Hendrik de Boer voor al zijn
werkzaamheden die hij binnen ons IKC heeft verricht
en wensen hem het beste toe voor nu en de toekomst.

Aangepaste beslisboom
In de bijlage treft u een nieuwe versie van de
beslisboom. Hierin zijn de nieuwe adviezen voor het
testen van kinderen opgenomen en ook de soepelere
regels voor huisgenoten van jonge kinderen met
koorts of benauwdheidsklachten. Ook is feedback van
gebruikers verwerkt. De belangrijkste wijzigingen zijn:
Gewijzigd testadvies
Enige tijd is er een tekort aan testcapaciteit geweest,
waardoor er prioriteiten werden gesteld. De
testcapaciteit is nu weer voldoende. Daarom zijn de
adviezen voor het testen van kinderen tot en met 12
jaar op Corona aangepast.
Groep 1/2

Kinderen met verkoudheidsklachten en/of
koorts/benauwdheid hoeven in principe niet getest
te worden. Testen mag wel, maar is geen dringend

Ontwikkel jezelf, groei samen!

Uitslag leerlingtevredenheidsonderzoek
en veiligheid
Na de herfstvakantie hebben de kinderen van de
groepen 5 t/m 8 twee digitale vragenlijsten ingevuld.
Eén lijst ging over de tevredenheid van de leerlingen en
de ander over de sociale en fysieke veiligheid. De
vragen worden beoordeeld met cijfers tussen de 1 en
4. Hoe hoger de score, hoe beter.
De scores van beide lijsten worden door de leerlingen
gewaardeerd op gemiddeld een 3,6 (dat betekent
‘GOED’)
Rapportcijfers
De kinderen mochten ons IKC op een aantal
onderdelen een rapportcijfer geven. Hieronder het
resultaat:
- Ik geef het IKC het rapportcijfer: 8,6
- Ik voel me veilig op het IKC, ik geef het IKC voor
veiligheid het cijfer: 8,8
- Ik heb het naar mijn zin op het IKC, ik geef het IKC het
cijfer: 8,6
We zijn uiteraard erg trots op dit resultaat. Ons streven
is om dit zo met elkaar waar te kunnen blijven maken.

Nieuws van de ouderraad
De opbrengst van de inzameling van Bag2School begin
November was 740 kilo wat een bedrag van 222 euro
heeft opgeleverd! Iedereen weer hartelijk dank voor
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voorbereidingen voor Sint en Kerst. Ondanks Corona
proberen we er voor de kinderen toch een leuk en
mooi feest van te maken.
Inmiddels hebben we van veel ouders/verzorgers de
vrijwillige ouderbijdrage mogen ontvangen en daar zijn
we erg blij mee. Heeft u de vrijwillige ouderbijdrage
nog niet overgemaakt? Dan hopen we dat u dat alsnog
wilt doen. Met uw bijdrage kunnen we leuke
activiteiten voor de kinderen blijven organiseren.
De ouderraad wenst iedereen fijne kerstdagen en een
gezond en mooi 2021.

Nieuws van de opvang
Wat een drukke maar gezellige tijd, en wat een
enthousiasme bij de kinderen! Ineens hadden we een
heuse open haard met daarop allemaal cadeautjes in
het opvanglokaal staan. We kregen ook een inpaktafel
en kwam de sinterklaas,- en pieten verkleedkleding te
voorschijn. Nu lopen er dus elke middag een paar
sinterklazen en een heel stel pieten
rond bij ons op de opvang. De
sinterklazen en pieten bakken wat af.
Kruidnoten uiteraard, maar ze hebben
ook pizza mijters gebakken. Er worden
spelletjes gespeeld zoals
sinterklaaskwartet- en tikkertje, en
Ozosnel is geknutseld.
De pieten gooiden hun eigen sinterklaasverhaal. In de
eerste ronde gooide je over wie of
wat het verhaal ging. In de tweede
ronde gooide je de plaats waar
het verhaal zich afspeelde en in de
derde ronde gooide je wat er ging
gebeuren. Zo hadden we
bijvoorbeeld het verhaal: ' De
pakjesboot - op de kade - gleed uit
over een mandarijnenschil.

Nieuws van peutergroep
Onder moeders paraplu’ is het
thema waarover wij deze weken
werken. Dus hoopten wij dat het
zou regenen zodat we met onze
paraplu’s naar buiten
konden om in de plassen te
stampen. En we hadden geluk. Het regende en er lagen
Ontwikkel jezelf, groei samen!

hele grote plassen, waar we hard in gestampt hebben
Een feestje was dat. Er hoorde ook een liedje bij:
‘spetter, spetter spat, ik word klets,- kleddernat’.
En natuurlijk is Sinterklaas in het land en bij veel
kinderen zijn de pieten langs geweest om de
schoentjes te vullen. Maar ook bij ons op de
peuterspeelgroep zijn de pieten langs geweest. Onze
prachtige knutsels van Ozosnel waren voorzien van een
klein cadeautje. We hebben Sinterklaas en piet
aangekleed en gesmuld van onze heerlijke pizzamijters.
En wat kunnen we al goed tellen, dat hebben we laten
zien met het kruidnotenspel. Toen het spel klaar was
mochten we lekker nog wat kruidnoten snoepen.

Gebedsgroep
Op maandag 14 december zijn er weer 3 personen
welkom bij de gebedsgroep (Vincent van Goghlaan 65).
Meld je aan bij Mariëlle Nobel, via 06-22187881
of mariellenobel@hotmail.com. Juist in deze moeilijke
tijd willen we blijven bidden. Houd vol, Hij laat niet los.

Regel van de maand
Wij houden met elkaar het IKC en de omgeving netjes.

Bijbelrooster
Week 49
Dat belooft wat
Jesaja 9 1:6 en 11-1:10 en Lucas 1:5-25
De profeet Jesaja leeft in een donkere tijd. Toch zegt hij
dat het weer licht zal worden: er word een kind
geboren die ‘Wonderbare Raadsman’ en ‘Sterke God’
genoemd zal worden. Uit de familie van David zal
iemand voorkomen die vrede zal brengen. Dat belooft
wat! In de tempel brengt de priester Zacharias een
offer. Een engel vertelt hem dat hij een zoon zal krijgen
die de mensen zal terugbrengen bij de Eeuwige.
Week 50
Hoog bezoek
Lucas 1:26-80
Maria krijgt hoog bezoek. De engel Gabriël vertelt haar
dat ze een kind zal krijgen. Hij zal Jezus heten en de
zoon van de Allerhoogste zijn. Na dit bijzondere bericht
gaat Maria op bezoek bij haar tante Elisabet. Elisabet
vindt het heel bijzonder dat de moeder van de Heer bij
haar op bezoek komt.
Week 51
Kom mee naar Betlehem
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Jozef twijfelt wat hij moet doen, nu Maria zwanger is
terwijl zij nog niet getrouwd zijn. Maar een engel
vertelt hem dat het goed is. Jozef blijft bij Maria. Als
Jozef en Maria in Betlehem zijn, wordt Jezus geboren.
Maria wikkelt hem in doeken en legt hem in een
voerbak.
Week 52
Ik wijs je de weg
Matteüs 2:1-23
Wijzen uit het Oosten gaan op zoek naar de
pasgeboren koning van de Joden. Een ster wijst hen de
weg. Ook Jozef en Maria hoeven hun weg niet zelf te
vinden: een engel vertelt dat ze naar Egypte gaan. Later
vertelt de engel hen ook dat het veilig is. En dat ze
weer terug kunnen.

Het team van IKCBeatrix
wenst u gezegende
kerstdagen en een gezond en
gelukkig 2021 toe!

De volgende maandbrief verschijnt o.v.b. op 7 januari 2021

Ontwikkel jezelf, groei samen!
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