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Nieuwe leerlingen
We verwelkomen deze maand bij de peutergroep
Femm, Joëlah en bij ons onderwijs Noud, Ivy, Jennifer
en wensen hen en hun ouders/verzorgers een fijne tijd
op ons IKC toe.

Nieuw kalenderjaar
Aan het begin van dit nieuwe kalenderjaar willen we u
allereerst een goed, gezond en gezegend 2021
toewensen. We hopen dat u fijne dagen hebt gehad.
Laten we met elkaar hopen dat dit jaar een jaar mag
worden, waarin we steeds weer wat meer kunnen.
Vooralsnog hebben we te maken met een lockdown
t/m 17 januari en mogelijk een verlenging. We horen
hier dinsdagavond 12 januari meer over en houden u
op de hoogte.
Het geven van les op afstand is ook weer een extra
belasting voor u als ouder/verzorger. We begrijpen dat
het niet meevalt om, naast uw eigen werkzaamheden,
ook uw kind(eren) te helpen met hun werk. We
proberen er met elkaar het beste van te maken en
wensen u wederom veel succes toe!!

IKC Beatrix Orkest speelt voor De WIeken
en Lichtjesfeest
Onze muzikale kanjers van het IKC Beatrix orkest
hebben o.l.v. Grace Maurer een digitaal optreden
verzorgd voor de ouderen van verpleeghuis De Wieken
en het Lichtjesfeest. We zijn supertrots op onze
orkestleden, een mooie prestatie. U kunt via deze link
de bijdrage zien van het Lichtjesfeest.

Ontwikkel jezelf, groei samen!

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
info@ikcbeatrix.nl.
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.

Spaaractie Jumbo
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
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?

Nieuws van peutergroep
Nu we het nieuwe jaar starten met opnieuw een
lockdown en de peuters alweer moeten missen,
hebben we allemaal leuke activiteiten bedacht die de
peuters thuis kunnen doen. Zo hebben we een filmpje
gemaakt van het boekje ‘Bobbi in de winter’, waar de
juf het boekje voorleest. Het filmpje wordt heel vaak
door de peuters thuis geluisterd en bekeken.
We kijken er naar uit dat de peuters weer gezellig bij
ons komen spelen, we zullen dan een begin maken met
het thema ‘Hallo Jumbo’!

Gebedsgroep
I.v.m. de strengere maatregelen gaat de gebedsgroep
van 11 januari niet door. 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.
info@ikcbeatrix.nl – www.ikcbeatrix.nl
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Regel van de maand
Wij zorgen ervoor dat iedereen rustig zijn werk kan
doen.

Bijbelrooster
Week 02
Hier moet ik zijn
Lucas 2:21-52Als Jezus pas geboren is, nemen zijn
ouders hem mee naar de tempel. Simeon en de oude
Hanna herkennen het kind als de Messias die komen
zou. Later, als Jezus twaalf jaar is, gaan ze nog een keer
naar de tempel. Op de terugweg missen zijn ouders
hem. Ze vinden hem terug in de tempel, het huis van
zijn vader.
Week 03
Wat kies jij?
Lucas 3:1-18, 21-22 en 4:1-13
Johannes de Doper laat mensen kiezen: een leven voor
jezelf of een leven voor de Heer. Veel mensen komen
door hem tot inkeer. Ook Jezus moet kiezen, als hij in
de woestijn op de proef wordt gesteld door de duivel.
Hij kiest ervoor om te luisteren naar de stem van de
Eeuwige, de stem van het echte leven.
Week 04
De kracht in jou
Lucas 4:14-39
Lang geleden heeft de profeet Jesaja geschreven dat er
iemand zou komen die blinden zou laten zien en
onderdrukte mensen vrijheid zou geven. Jezus leest het
voor en zegt erachteraan: ‘Die woorden gaan nu in
vervulling.’ Zijn stadgenoten kunnen zich niet
voorstellen welke kracht in Jezus werkt. In Kafarnaüm
komt Jezus een man tegen die beheerst wordt door
een andere kracht: een boze geest. Jezus verjaagt die
boze geest. De man wordt weer zichzelf.
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Ontwikkel jezelf, groei samen!
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