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Gefeliciteerd:
Margreet Matena
Marion Breems
Administratiemiddag, alle
kinderen zijn vanaf 12.00 uur
vrij.
Open Dag van 10.00 uur tot
12.00 uur
Kijkochtend
1e Rapport
Ouder- kindgesprekken
Voorjaarsvakantie

Nieuwe leerlingen
We verwelkomen Jair op onze peuterspeelgroep en
wensen hem en hun ouders/verzorgers een hele fijne
tijd op ons IKC.

Koffieochtend
De koffieochtend met het thema ‘Buurtgezinnen.nl in
Papendrecht, op woensdagochtend 15 januari was zeer
geslaagd. Judith Lorier (coördinator van buurtgezinnen
Papendrecht) heeft, onder het genot van een kopje
koffie/thee en wat lekkers, voor een aantal
ouders/verzorgers een mooie en interessante
presentatie gehouden. We hopen vaker dergelijke
koffieochtenden te organiseren.

Voorleesochtend
Op donderdagochtend 23 januari was onze jaarlijkse
voorleesochtend. In elke groep kwam een
ouder/verzorger iets vertellen over zijn/haar beroep en
werd er natuurlijk voorgelezen aan de kinderen. Vele
beroepen, zoals verpleegsters, kapster, slager,
fotografe, reservist, politie, brandweer, mensen van de
eerste hulp en BHV, kraamverzorgsters,
gedragsdeskundige en chocolatier waren
vertegenwoordigd. Verder waren ook de wethouder en
burgemeester van de partij. We danken iedereen voor
hun inzet. Het was een geslaagde en interessante
ochtend!

Welkom terug
Joan en Deborah zijn na hun zwangerschaps- en
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ouderschapsverlof weer gestart. We wensen hen
beiden weer succes en werkplezier toe.

Nieuws van de ouderraad
Ook de ouderraad wil iedereen bedanken die zijn
medewerking heeft verleend aan de voorleesochtend.
We kijken terug op een zeer geslaagde ochtend en de
kinderen hebben er enorm van genoten.

Nieuws van de opvang
De afgelopen periode is er bij de opvang weer van alles
gedaan. Zo hebben de kleuters een Frozen bingo
gemaakt, een lantaarn geknutseld (n.a.v. het boek
“Welterusten kleine beer”), een mutsje gemaakt van
wol en een eetbare pinguïn. De grotere kinderen
hebben onder andere Griekse
patronen leren tekenen, tempels
gebouwd van Kapla en een katapult
gemaakt. Daarnaast hebben ze zelf
een Griekse salade gemaakt,
komkommerrolletjes en een
olympisch
roeiteam van komkommer en
druiven.
Tijdens de stakingsdagen hebben
we ons ook niet verveeld. We hebben kleine
helikoptertjes gemaakt van papier, een canvas doek
geverfd, lekker lang buiten gespeeld samen met de
peuters en een nieuw gezelschapsspel geleerd.

Schoonmaak kleutermaterialen
De kleutermaterialen worden intensief gebruikt en zijn
weer toe aan een sopje. In de week van maandag 2
t/m vrijdag 6 maart worden deze schoongemaakt. We
nodigen alle ouders uit om ons te komen helpen, want
vele handen maken licht werk! Helpt
u ook mee? U kunt uw naam noteren
op de lijst die naast de lokalen hangt.

Open Dag
U bent van harte welkom op 8 februari van 10.00 uur
tot 12.00 uur. Als uw kind geboren is tussen 1 augustus
2016 en 1 augustus 2017 verzoeken wij u om een
eventuele aanmelding op de Open Dag te doen, zodat
we een goed beeld krijgen van het aantal leerlingen
voor het volgend cursusjaar. Bent u verhinderd? Dan
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jonger broertje of zusje hebben, dan ontvangt u
automatisch een inschrijfformulier.

Regel van de maand

Fietsenstalling op het plein

Week 4
Ga je met mij mee?
Matteüs 4:1-25
Door wie laat jij je meenemen? In de woestijn wordt
Jezus op de proef gesteld door de duivel, die hem
uitnodigt om de weg van de macht te gaan. Maar Jezus
gaat de weg die God hem wijst. Na de beproeving
roept Jezus een paar vissers met zich mee, zij worden
zijn eerste volgelingen.

We streven ernaar dat er dagelijks extra pleinwacht bij
de fietsen staat om het plaatsen van de fietsen te
begeleiden. Maar ondanks de extra faciliteiten die we
in het recente verleden hebben gecreëerd is er nog niet
genoeg plaats voor alle fietsen. Is uw kind in de
mogelijkheid om lopend (uiteraard m.u.v. de
gymdagen) naar ons IKC te komen dan zou dat fijn zijn,
zo houden we hopelijk met elkaar het plaatsen van de
fietsen op het plein beheersbaar.

Loden leidingen
In de media was onlangs een item over loden
waterleidingen in huizen en scholen. U heeft zich
wellicht afgevraagd hoe het zit bij ons IKC. In panden
die na 1960 zijn gebouwd, zijn geen loden
waterleidingen meer gebruikt. Ons pand dateert van
2004, dus ons IKC is vrij van loden leidingen.

Sloopwerkzaamheden
Wij zijn door de gemeente op de hoogte gebracht dat
vanaf week 7 de sloop van de voormalige sauna aan de
Douwes Dekkerlaan zal starten. Naar verwachting zal
dit zo’n 7 weken gaan duren.

Gebedsgroep
Op maandag 10 februari is er weer gebedsgroep
bij Mariëlle Nobel (Vincent van Goghlaan 65). Kom
gerust een keer meebidden, ook als je nog nooit
bent geweest. Je kunt je baby of peuter gezellig
meebrengen. Let op: we beginnen voortaan
om 10.00 uur, i.p.v. 8.30 uur!

Vakantierooster 2020-2021
Herfstvakantie
Kerstvakantie
Voorjaarsvakantie
Goede vrijdag en Pasen
Meivakantie
Hemelvaartsweekend
Pinksteren
Zomervakantie
Studiedagen
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19-10-20 t/m 23-10-20
21-12-2020 t/m 01-01-2021
22-02-2021 t/m 26-02-2021
02-04-21 t/m 05-04-2021
26-04-21 t/m 07-05-21
13-05-21 t/m 14-05-2021
24-05-2021
19-07 t/m 27-08-21
Data volgt

Wij luisteren naar elkaar

Bijbelrooster

Week 5
Wat niemand ziet
Matteüs5:1-12 en 6:1-15
Op het eerste gezicht zie je kleine, kansloze mensen
om Jezus heen. Maar wat niemand ziet, ziet Jezus wel.
Deze mensen staan bij God vooraan. Als Jezus later
vertelt over goede daden en het gebed, zegt hij dat je
dat niet al te opvallend hoeft te doen. God ziet het
toch wel.
Week 6
Wat heb je nodig?
Matteüs 6:25-34, 7:24-27 en 8:5-13
Maak je geen zorgen, zegt Jezus. Neem een voorbeeld
aan de vogels in de lucht en de bloemen op het veld.
Ze maken zich geen zorgen. God zorgt voor hen. In het
tweede verhaal van deze week vertelt Jezus: Als je
luistert naar mijn woorden, lijk je op een man die zijn
huis bouwt op een rots. In het derde verhaal komt een
legerhoofdman naar Jezus. Hij heft hem nodig om zijn
zieke knecht te genezen.
Week 7
Stop de storm
Matteüs 8:23-34 en 9:1-8
De storm kun je niet tegenhouden. Of toch wel? Jezus
spreekt de wind en het water toe en het wordt rustig.
Later komt hij twee mannen tegen met ‘storm’ in hun
hoofd. Ook deze storm kan Jezus tot bedaren brengen.
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De volgende maandbrief verschijnt op 5 maart 2020.

Ontwikkel jezelf, groei samen!
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