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05-01
23-01
29-01
30-01
13-01
20-01
23-01
06-02
08-02
14-02
11-02
21-02 (middag)
t/m 28-02

Gefeliciteerd:
Hananja Witkamp
Marianne Dubois
Priscella van der Linden
Sabrina Jongenotter
Gebedsgroep
Inloop maatschappelijk werker
14.00 uur tot 15.00 uur
Voorleesochtend
Alvast voor in de agenda:
Administratiemiddag
Open Dag
1e Rapport
Kijkochtend
Voorjaarsvakantie

Nieuwe leerlingen
We verwelkomen deze maand Evi, Rama, Bentley en
op de PSG Beer, Olivia, Caithlyn, Bas en wensen hen en
hun ouders/verzorgers een hele fijne tijd op ons
IKC.

Nieuw kalenderjaar
We zijn begonnen aan een nieuw kalenderjaar en een
nieuw decennium. We hopen dat u fijne dagen heeft
gehad en we zien uit naar een mooi nieuwjaar waar
Gods zegen op mag rusten.
Half februari zal het 1e rapport verschijnen, de weken
daarvoor zullen er toetsen afgenomen worden.
Daarmee willen we kijken of de ontwikkeling van de
kinderen loopt zoals we van ze verwachten. Tijdens de
gespreksweek (week 8) spreken we u en uw kind(eren)
hierover. We wensen alle ouders, kinderen en
medewerkers de komende periode veel succes en
plezier toe.

Orkest
Wekenlang hebben we met het
kinderorkest geoefend voor sint en kerst
en het resultaat mocht er wezen, het was
weer heel geslaagd! Als uw kind een instrument speelt
en graag in een orkest ervaring op wil doen, geef
hem/haar dan voor volgend cursusjaar op!
Ontwikkel jezelf, groei samen!

Welkom terug
Vanaf deze week zullen onze leerkrachten Ilse en
Anneloes weer gaan starten. Zij hebben de afgelopen
periode mogen genieten van hun zwangerschaps- en
bevallingsverlof. We wensen Ilse en Anneloes weer
veel succes toe.

Staking 30 en 31 januari 2020
Voor de kerstvakantie heeft u een informatiebrief
gehad omtrent de mogelijke staking op donderdag 30
en vrijdag 31 januari. De bonden roepen, ook nu er een
akkoord ligt, op tot staking. Hun argumenten zijn:
structurele inzet van gelden en de salariskloof primair
onderwijs en voortgezet onderwijs dichten.
Momenteel zijn we nog bezig om de
stakingsbereidheid te inventariseren. Het is aan te
bevelen alvast rekening te houden met het feit dat er
deze twee dagen mogelijk geen les wordt gegeven. We
hopen u z.s.m. verder te kunnen informeren.

Nieuws van de ouderraad
Namens de ouderraad wensen wij u allemaal een
voorspoedig en gezond nieuwjaar toe.
Op donderdag 23 januari is de voorleesochtend voor
alle leerlingen. Inmiddels hebben we genoeg
aanmeldingen voor voorlezers ontvangen en we kijken
dan ook uit naar een gezellige ochtend met de
kinderen.
Er zijn al veel ouders die de vrijwillige ouderbijdrage
betaald hebben waar we erg blij mee zijn. Heeft u dat
nog niet gedaan dan hopen we dat u dat alsnog wilt
doen. Binnenkort volgt er weer een berichtje met een
link naar een betaalverzoek waarmee u direct via
internetbankieren een bedrag over kan maken.

Nieuws van de opvang
Tijdens de kerstvakantie hebben we
weer veel leuke dingen gedaan. Rond de
kerstperiode hebben we Glühwein, een
kerststukje en een sneeuwbol gemaakt.
Ook hebben we het kerst ren- en
zoekspel gedaan en een film gekeken.
In de tweede week van
de kerstvakantie
konden de kinderen
zich laten schminken,
info@ikcbeatrix.nl – www.ikcbeatrix.nl

Maandbrief januari 2020
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------meedoen aan een theateractiviteit en een
gesmolten sneeuwman-koekje maken. Op
oudejaarsdag hebben we een mooi
vuurwerk-kunstwerk gemaakt, vuurwerk
tikkertje gedaan en een
pijl van poffertjes en fruit gemaakt.

Nieuws van de peutergroep
Een nieuw jaar betekent bij ons ook weer een nieuw
thema, en dat is ‘welterusten kleine beer’. We lezen
natuurlijk ook uit het boek ‘welterusten kleine beer’.
Ook hebben we een echte grot in de groep waarin de
kinderen kunnen spelen.

Regel van de maand
Wij zorgen ervoor dat iedereen rustig zijn werk kan
doen.

Bijbelrooster
Week 02
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.

Koffieochtend
Woensdag 15 januari van 8.30 uur tot 10.00 uur bent u
van harte welkom op onze koffieochtend. Judith Lorier
van Buurtgezinnen.nl komt informatie geven over
buurtgezinnen. Als u geïnteresseerd bent, kunt u zich
nog opgeven t/m vrijdag 10 januari via
info@ikcbeatrix.nl of via Social Schools.

School maatschappelijk Werk
In het rooster van de maandbrief in november staan
per abuis twee data in een vakantie gepland, 13-4 en
7-5, deze data komen te vervallen.

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
kunt u telefonisch een afspraak maken op 078 6152256. Heeft u al kinderen bij ons op school die een
jonger broertje of zusje hebben, dan ontvangt u
automatisch een inschrijfformulier.

Gebedsgroep
Is meer bidden één van je goede voornemens voor
2020? Kom dan naar de gebedsgroep van het IKC
Beatrix! Samen even stilstaan en tijd maken voor God
en elkaar. Op maandag 13 januari van 8.30 - 10.00 uur
bij Mariëlle Nobel (Vincent van Goghlaan 65). Verdere
data voor dit schooljaar zijn: 10 februari, 9 maart, 6
april, 11 mei, 8 juni en 13 juli.

Ontwikkel jezelf, groei samen!

De volgende maandbrief verschijnt op 4 februari 2020.
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