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Vooral voor ouders/verzorgers van kinderen, geboren
tussen 1 augustus 2017 en 1 augustus 2018, is het van
belang een aanmelding van inschrijving te doen, zodat
we een goed beeld krijgen van het aantal leerlingen
voor het volgend cursusjaar.
Ouders/verzorgers die al een kind (of kinderen) op ons
IKC hebben met een jonger broertje of zusje,
ontvangen automatisch een inschrijfformulier.

Nieuws van peutergroep
Nieuwe leerlingen
We verwelkomen deze maand bij ons onderwijs Eline
en Lotte en wensen hen en hun ouders/verzorgers een
fijne tijd op ons IKC toe.

Toetsen en rapporten
Door de lockdown en daarmee de sluiting van de
scholen zijn de (Cito)toetsen nog niet afgenomen. Cito
adviseert om eerst 2 weken met elkaar aan de slag te
gaan, alvorens te toetsen. Dit advies nemen we over.
We hebben daarom een nieuwe planning gemaakt
voor de afname van de toetsen, maar ook voor het
meegeven van het rapport.
- De Citotoetsen worden vanaf 8 maart afgenomen.
- De rapporten gaan mee op 1 april.

Wat een rare maand was januari. De hele maand zaten
we in lockdown. Maar we hebben niet stil gezeten.
Na de vakantie kregen hebben we ‘thuiswerk’
opgestuurd over het thema winter.
De kinderen konden zelf een vogelhuisje
maken en er zat een lekker recept bij van
een sneeuwpop voor in de (warme)
chocolademelk.
We kregen heel veel leuke
foto’s en filmpjes
toegestuurd waarin de
kinderen bezig waren met de
opdrachten. En vorige week kregen ook
de peuters, net als hun grote broers en
zussen die al op het onderwijs van IKC Beatrix zitten,
een tasje van ‘Coco kan het’.

Nieuws van de opvang

Activiteiten na de les

Wat kijken wij er naar uit dat de opvang weer open
gaat, dat we weer mogen genieten van al die vrolijke
gezichten en gezellige aanwezigheid. We missen
iedereen ontzettend! Door de noodopvang is het
gelukkig niet helemaal stil op de groep. En volgende
week kunnen we weer een glimp opvangen van de
kinderen in de wandelgangen van ons IKC. Hopelijk
duurt het dan niet lang meer voordat de opvang ook
haar deuren weer mag openen! Wij duimen….

In de periode van februari t/m mei komen de
activiteiten na de les te vervallen.

Spaaractie Jumbo

Wij nemen deze toetsen ieder jaar af als signaal om te
kijken wat we in de lessen extra aan bod moeten laten
komen. Ook nu zullen we de toetsen op deze manier
gebruiken. Wat wordt al wel en wat wordt nog niet
beheerst? Zeker na deze periode van thuiswerken is
het extra belangrijk om hier (weer) zicht op te krijgen.

Open Dag
De open dag die op 6 februari gepland staat, komt
helaas vanwege de coronamaatregelen te vervallen.
Mocht u mensen kennen die een plek zoeken voor
opvang en/of onderwijs, dan kunt u hen altijd vragen
contact met ons op te nemen, telefonisch of via
Ontwikkel jezelf, groei samen!

Van 20 januari t/m 9 maart doen wij weer mee met de
‘Jumbo sparen voor uw school’ actie! Samen met
familie en vrienden kunt u voor ons IKC sparen. Jumbo
stelt voor deze actie onder de deelnemende
basisscholen een te verdelen budget beschikbaar.
Tijdens de actieperiode ontvangt u bij iedere € 10,00
een punt met een unieke code bij de deelnemende
Jumbowinkels. Op de website
info@ikcbeatrix.nl – www.ikcbeatrix.nl
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------https://jumbosparenmetelkaar.nl/ikc-beatrix/ kunt u
(t/m 16 maart) heel eenvoudig uw punten toewijzen
aan ons IKC. U kunt uw punten ook in de speciale
boxen bij de Jumbo deponeren. Doet u weer mee?

Vakantierooster 2021-2022
Herfstvakantie
Kerstvakantie
Voorjaarsvakantie
Goede Vrijdag/Pasen
Meivakantie
Hemelvaartsweekend
2e Pinksterdag
Zomervakantie

18-10-21 t/m 24-10-21
27-12-21 t/m 09-01-22
28-02-22 t/m 06-03-22
15-04 t/m 18-04
25-04-22 t/m 08-05-22
26-05-22 t/m 27-05-22
06-06-2022
11-07-22 t/m 21-08-22

hem gaan helpen. Zij worden apostelen, dat zijn
mensen die eropuit gestuurd worden.
Week 07
Geef alles
Lucas 6:27-38, 43-45 en 7:1-10
Je moet niet alleen je vrienden liefhebben, maar ook je
vijanden. Er komt een Romeinse centurio bij Jezus, een
hoofdman van het Romeinse bezettingsleger. Die man
is gewend dat er naar hem geluisterd wordt, maar nu
heeft zijn knecht een ziekte die naar niemand luistert.
Hoewel…De Centurio gelooft dat de ziekte misschien
wel naar Jezus luistert. ‘Spreek Heer, uw woord is
genoeg,’ zegt hij. En zo is het!

Gebedsgroep
Ivm de strengere maatregelen is de gebedsgroep van
maandag 1 februari helaas ook niet doorgegaan.
We hopen u weer snel in goede gezondheid te mogen
ontmoeten.
Juist in deze moeilijke tijd willen we blijven bidden.
Houd vol, Hij laat niet los.

Regel van de maand
Wij luisteren naar elkaar.

Bijbelrooster
Week 05
Niet te geloven!
Lucas 5:1-26
Het is bijna niet te geloven wat er allemaal gebeurt.
Een paar vissers hebben de hele nacht niets gevangen,
maar als Jezus zegt dat ze hun netten nog eens uit
moeten gooien zitten ze plotseling vol. Een man
geneest van zijn huidziekte. Vier mannen laten hun
ziekte vriend op een draagbed door het dak voor Jezus’
voeten zakken en de vriend staatop.
Niet te geloven, maar echt waar!
Week 06
Goed geregeld!
Lucas 6:1-19
Zes dagen mag je werken, de zevende dag is voor de
Heer. Zo is het goed geregeld, al eeuwenlang. Maar
Jezus vraagt: Mag je een leven redden op sabbat? Mag
je goed doen op de zevende dag? Door het te doen,
laat hij het zien. Jezus kiest twaalf leerlingen uit die
Ontwikkel jezelf, groei samen!

De volgende maandbrief verschijnt o.v.b. op 2 maart 2021
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