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Afsluiting 2021
Deze maandbrief is alweer de laatste van dit
kalenderjaar. We begonnen het jaar 2021 met een
lockdown. De kinderen zaten weer een aantal weken
thuis en wij verzorgden met elkaar afstandsonderwijs.
Vervolgens mochten de scholen weer open en konden
we gelukkig weer fysiek lesgeven. De opvang was nog
enkele weken gesloten om zo uit de lockdown te
komen. De maanden voor de zomervakantie hadden
we relatief weinig hinder van het virus in het
onderwijs. Zo begonnen we ook het nieuwe cursusjaar
2021-2022.
Vanuit de overheid kregen de scholen de opdracht om
plannen te maken om de ‘leerachterstanden’ aan te
pakken. Ook wij hebben daar vol op ingestoken. We
zijn gestart met een nieuwe rekenmethode en worden
daar goed op geschoold. We hebben de lessen van
Stop Stoer Doen, om zo de sociaal emotionele
ontwikkeling, gekoppeld aan bewegen, te stimuleren.
Maar ook accenten op begrijpend lezen, kinderen die
meer aankunnen en extra begeleid worden waar
nodig. Sommige kinderen krijgen extra les voor of na
lestijd (tot de kerstvakantie).
Op deze wijze doen wij erg ons best om het onderwijs
zo goed mogelijk af te stemmen. We gaan daar, ook al
is deze periode wat ingewikkeld, onverminderd mee
door.
Momenteel zitten we in een moeilijke periode. Veel
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medewerkers en kinderen zijn ziek thuis. Enkele
groepen zitten of zaten in quarantaine en het regelen
van vervanging is een grote uitdaging. Dit maakt dat
we veelal bezig zijn met organisatorische zaken. We
doen onze uiterste best om ons staande te houden in
deze fase. We hopen dat deze fase snel tot een einde
komt. Ook voor u betekent deze fase veel. Er komt
veel op u af, zo realiseren wij ons. Zo kan uw kind thuis
komen te zitten, positief testen of iemand in uw
huishouden wordt ziek. Veel ouders hebben al een
periode van quarantaine doorgemaakt. Kortom: Het
zijn onrustige tijden.
Ondanks alle perikelen zijn we trots op wat we met
elkaar toch voor elkaar krijgen. Samen met u als ouders
blijven we onze schouders eronder zetten. Het is goed
om ook die dingen niet over het hoofd te zien. We
merken dat u ons steunt en we hopen dat dat
wederzijds is.
We danken alle ouders die zich op één of andere
manier extra hebben ingezet voor ons IKC. We hopen
dat we in 2022 ook op uw hulp kunnen blijven
rekenen.
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 24 december om 12.00 uur start
voor iedereen de kerstvakantie. We wensen u alvast
gezegende kerstdagen toe en een gezond 2022.

Nieuwe leerlingen
We verwelkomen deze maand bij het onderwijs
Florbela, Dani, Kato, Bas en op de peutergroep Zoë,
Fayenna, Kendrick en Adam. We wensen hen en hun
ouder(s)/verzorger(s) een fijne tijd op ons IKC toe.

Kerstviering in de groepen (incl. lunch!)
Op donderdagochtend 23 december vieren we met
elkaar het bijzondere Kerstfeest in de eigen groep.
Voor een lunch wordt gezorgd. Wel graag een
tussendoortje meegeven aan uw kind(eren).
Het feest van de geboorte van onze Redder Jezus
Christus. Fijn om dat weer met de kinderen te kunnen
vieren. Naast de Bijbelse boodschap, maken we het
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vieringen.

Nieuws van de ouderraad
De voorbereidingen voor het Sinterklaasfeest en
Kerstfeest zijn in volle gang. Ondanks de
omstandigheden hopen we er ook dit jaar weer een
goede invulling aan te geven met veel plezier en fijne
momenten voor de kinderen.
Wij zijn erg blij dat veel ouders de vrijwillige
ouderbijdrage al betaald hebben. Heeft u de
ouderbijdrage nog niet overgemaakt? Dan hopen we
dat u dit alsnog wilt doen.
Ook zijn wij nog steeds op zoek naar een aantal
enthousiaste en gezellige nieuwe leden voor de
ouderraad. Voor een aantal OR-leden is dit het laatste
cursusjaar binnen de or en zonder enthousiaste leden
kunnen wij geen leuke activiteiten organiseren voor de
kinderen. Heeft u interesse? Stuur dan een mail
naar: or@ikcbeatrix.nl

Nieuws van de peutergroep
We hebben hard gewerkt rondom het thema “Zie de
maan schijnt door de bomen”. Aan de hand van de
woordkaarten van LOGO2000 hebben we het gehad
over woorden inpakken en uitpakken. Natuurlijk
hebben we onze schoen
gezet en hebben we hard
gezongen voor Sinterklaas.
Daarna gaan we werken over
het thema “In een stalletje”.

Lief en leed
Ellen (groep 1/2A) heeft een nieuwe baan dichter bij
huis gevonden. Wij gaan haar missen, maar wensen
haar natuurlijk veel succes toe!

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

Vakantierooster 2022-2023
Herfstvakantie
Kerstvakantie
Voorjaarsvakantie
Meivakantie
Goede vrijdag/Pasen
Hemelvaartweekend
Pinksteren
Zomervakantie

24-10-22 t/m 30-10-22
24-12-2022 t/m 08-01-23
27-02-23 t/m 05-03-23
24-04-23 t/m 07-05-23
07-04-23 t/m 10-04-23
18-05 t/m 21-05-23
29-05-23
10-07-23 t/m 20-08-2023

Gebedsgroep
Zieke kinderen en leerkrachten, soms geen les, opvang
of peutergroep... Het coronavirus geeft ons genoeg om
voor te bidden. We hopen dat de gebedsgroep van 13
december door kan gaan. Wil je komen, stuur dan een
mail naar mariellenobel@hotmail.com.

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

Nieuws van de opvang

Bijbelrooster

Op de opvang hebben we leuke herfstactiviteiten
gedaan. Zo hebben we egeltjes gemaakt van
eierkoeken, heerlijke appelbollen gebakken, van
boomstammen schilderijtjes geknutseld
en een kruiwagenrace gehouden. Inmiddels zitten we
volop in het Sint thema. We zijn enorm blij dat we
Sinterklaas kunnen vieren op de opvang, en we hopen
natuurlijk dat Sint en zijn pieten nog iets voor ons
meegenomen hebben….

Week 48
Kom maar
Ruth 1: 14-22 en 2: 1-17
Noömi gaat naar Bethlehem en Ruth gaat met haar
mee ‘Kom maar’, zeggen ze tegen
elkaar. Samen gaan ze op zoek
naar een nieuwe toekomst in
Betlehem mag Ruth aren zoeken
op het land van Boaz. Zo wordt in
Bethlehem zichtbaar dat God voor
mensen zorgt.
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Dit is je kans!
Ruth 2: 18 – 3: 18 en Ruth 4
Ruth gaat in de nacht naar Boaz toe. Ze vraagt of hij
voor haar en Noömi wil zorgen. Dat wil Boaz, maar er is
iemand anders die ook familie is. Als diegene zegt dat
hij zijn rechten niet laat gelden, kunnen Boaz en Ruth
trouwen. Er wordt een kind geboren – het is het begin
van het koningshuis van David.
Week 50
Luister eens!
Lucas 1: 5-56
De priester Zacharias krijgt in de tempel een bijzonder
bericht. Hij en zijn vrouw Elisabet zullen een kind
krijgen. Hij zal Johannes heten. In de stad Nazaret krijgt
ook Maria een bijzondere boodschap van een engel.
Jezus zal geboren worden, de redder van de mensen.
Maria gaat naar haar tante om het geluk met haar te
delen.
Week 51
Heb je het al gehoord?
Lucas 1: 57-80 en 2: 1-20 en Matteüs 1: 18-25
Bij Zacharias en Elisabet wordt een kind geboren. Alle
mensen praten erover. ‘Hij zal vast naar zijn vader
genoemd worden!’ Maar dit kind krijgt een naam die
vooral naar God verwijst. In Betlehem wordt Jezus
geboren, de lang verwachte Zoon van David. Herders
zijn de eersten die het horen. Zij brengen het goede
nieuws verder de wereld in.

Het team van IKCBeatrix wenst u
gezegende kerstdagen en een
gezond en gelukkig
2022 toe!

De volgende maandbrief verschijnt o.v.b. op 13 januari 2022
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