Maandbrief januari 2022
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Kalender

05-01
23-01
17-01
12-02
24-02
28-02 t/m 06-03

Gefeliciteerd:
Hananja Witkamp
Marianne Dubois
Gebedsgroep
Alvast voor in de agenda:
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Nieuw kalenderjaar
Het nieuwe kalenderjaar is alweer zo’n twee
weken jong, maar alsnog wensen we u in deze
eerste maandbrief van 2022 een goed, gezond en
gezegend 2022 toe. We hopen dat u fijne dagen
heeft gehad. We zijn blij dat de scholen en BSO
weer open zijn. Tegelijkertijd is het ook spannend,
omdat we niet weten wat de komende periode
gaat brengen. De stijgende aantallen
besmettingen stemmen ons in ieder geval niet
gerust. We zullen zien wat dit voor ons allemaal
gaat betekenen.
De komende weken zullen de middentoetsen
afgenomen gaan worden in de groepen 3 t/m 8.
Ook het eerste rapport zal verschijnen (week 7) en
de week voor de voorjaarsvakantie zullen de 10
minutengesprekken plaatsvinden. We laten u t.z.t.
weten of deze gesprekken digitaal of fysiek
gehouden worden. We wensen iedereen een
mooie start toe!

Nieuwe leerlingen
We verwelkomen deze maand bij ons onderwijs
Jaylana, Jazzlynn, Jerenzo, Freselam, Lidya, Denzel
en op de peuterspeelgroep Emma. We wensen
hen en hun ouders/verzorgers een fijne tijd op ons
IKC toe.

Open Dag vervalt
De open dag die op 12 februari gepland staat,
komt helaas te vervallen vanwege de corona
maatregelen. Mocht u mensen kennen die een
plek zoeken voor opvang en/of onderwijs, dan
kunt u hen altijd verzoeken contact met ons op te
nemen, telefonisch of via info@ikcbeatrix.nl.
Vooral voor ouders van kinderen, geboren tussen
1 augustus 2018 en 1 augustus 2019, is het van
belang om contact met ons op te nemen voor een
eventuele inschrijving, zodat we een goed beeld
krijgen van het aantal leerlingen voor het volgend
cursusjaar.
Ouders die al een kind (of kinderen) op ons IKC
hebben met een jonger broertje of zusje krijgen
automatisch van ons een inschrijfformulier.

Boeken ruilen
De kastjes voor het raam zijn nog steeds ingericht
voor de boekenruil/minibibliotheek. Zolang hier
genoeg belangstelling voor is, kunnen de kinderen
boeken ruilen. Dus heeft uw kind een boek
gelezen en het is nog netjes, dan kan het worden
geruild met een boek uit de boekenruilkast.

Uitslag oudertevredenheidsonderzoek
Na de herfstvakantie heeft u de gelegenheid
gehad om een digitale vragenlijst in te vullen.
De respons op de vragenlijst was 43% (121 van de
279 uitgezette vragenlijsten zijn daadwerkelijk
ingevuld). Het responspercentage is voldoende,
dat betekent dat de vragenlijst door voldoende
respondenten werd ingevuld. Daardoor krijgen wij
als IKC een goed beeld van onze kwaliteit.
De vragen kon u beoordelen met cijfers tussen de
1 en 4. Hoe hoger de score, hoe beter. Alles bij
elkaar heeft de vragenlijst een gemiddelde score
van 3,35 behaald (dat betekent ‘Ruim
Voldoende’). U mocht ons IKC ook een
rapportcijfer geven. U gaf ons IKC een 7,9, ook een
‘ruim voldoende’.
Hieronder ziet u een samenvatting van de
vragenlijst met daarbij de behaalde scores per
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houdt van paarden dus het thema van dit
afscheidsfeest was ‘Cowboys en cowgirls’. Ellen
werkt nu op een andere school, dichter bij haar
woonplaats. We danken haar voor alle jaren bij
ons en wensen haar veel succes en zegen toe op
haar nieuwe werkplek.

Nieuws van de ouderraad
Allereerst willen wij u alle goeds en een
voorspoedig nieuwjaar toewensen. Ook in de
tweede helft van het cursusjaar staan weer een
aantal leuke en gezellige activiteiten voor de
kinderen gepland waar we ons best voor gaan
doen.

U ziet naast de thema’s de score die u heeft
gegeven. De kleuren groen en blauw betekenen
voldoende en goed. Het thema ‘informatie’ en
met name het informeren van de ouders over de
prestaties van de kinderen, is een aandachtspunt.
Vandaar de oranje kleur.
De kolom ‘Benchmark’ is het landelijk vergelijk
met andere scholen (die ook deze lijst hebben
afgenomen) en de laatste kolom geeft het verschil
aan. We vinden het fijn dat we op basis van deze
scores vast kunnen stellen dat u over het
algemeen tevreden bent met ons IKC. Uiteraard
zullen we kijken hoe we onze kwaliteit kunnen
verbeteren, zeker op het aandachtspunt
‘Informatie’, maar ook wellicht nog op andere
thema’s. We willen degenen die de lijst hebben
ingevuld van harte danken voor de genomen
moeite

Afscheid Ellen Bikker
Afgelopen dinsdag hebben we afscheid genomen
van Ellen Bikker. De groep
heeft in het speellokaal allerlei
leuke spelletjes gedaan,
tussen de middag heerlijk
gesmuld van pannenkoeken
en natuurlijk de juf verwend
met afscheidscadeaus. Ellen
Ontwikkel jezelf, groei samen!

Gezocht: nieuwe leden
Wij zoeken nog steeds een aantal enthousiaste en
gezellige nieuwe leden voor de ouderraad.
Aanmelden kan via or@ikcbeatrix.nl
Ouderbijdrage
Inmiddels hebben wij van veel ouders de
vrijwillige ouderbijdrage mogen ontvangen. Heeft
u nog niet betaald, dan hopen we dat u dat alsnog
wilt doen zodat we over voldoende middelen
beschikken om de activiteiten door te kunnen
laten gaan.

Nieuws van peuterspeelgroep
Wat een rustige, laatste week voor de
kerstvakantie hadden wij. Helemaal alleen in het
gebouw. Een feest, want nu konden we in de
tussenruimte spelen. Na een fijne kerstvakantie
zijn we begonnen met het thema van Top tot
Teen. We hebben een hele bijzondere muur met
verschillende structuren die we met onze handen
gaan ontdekken.
Verder beginnen we de dag
met ochtendgymnastiek op het
liedje ‘hoofd, schouders, knie
en teen’.Samen met Fien en
Milo kleden we ons zelf aan.
Hebben we sokken aan? En een
broek, trui en een jas?
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vijfduizend volgers waren eigenlijk nog maar het
begin!

Gebedsgroep

Week 2:10-14 jan. 2022
Jezus wordt gedoopt, Marcus 1:1-13
Jezus neemt mensen mee, Marcus 1:14-20
In de synagoge, Marcus 1:21-28

De IKC Beatrix gebedsgroep wenst iedereen Gods
zegen toe voor het nieuwe jaar. We zien allemaal
uit naar het einde van de coronabeperkingen.
Maandag 17 januari is er om 10.00 uur
gebedsgroep bij Mariëlle Nobel (Vincent van
Goghlaan 65), afhankelijk van de dan geldende
regels.

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

Bijbelrooster
In de eerste weken van het nieuwe jaar lezen we
uit het evangelie van Marcus. Het is het oudste
van de vier evangeliën. Marcus vertelt over
Johannes de Doper, die mensen doopt in de
woestijn en vertelt dat er na hem iemand komt die
groter zal zijn dan hij. In de hoofdstukken daarna
horen we hoe Jezus langs het meer van Galilea
trekt en vandaar verder gaat door het land. Steeds
meer mensen horen over hem en sluiten zich bij
hem aan. Allemaal krijgen ze van dichtbij te zien
wat het betekent dat God naar mensen omziet.
Het thema van deze periode is ‘vijfduizend
volgers’. In onze tijd zijn veel mensen te volgen op
sociale media. Sommigen hebben duizenden of
zelfs miljoenen volgers. In Jezus’ tijd bestonden
deze sociale media nog niet. Toch waren er in
korte tijd heel veel mensen die zich bij hem
aansloten. Zij ontdekten wat het betekent als je
Jezus volgt. Het gaat Jezus niet om het aantal
‘likes’, hij is niet op zoek naar volgers om te laten
zien hoe geweldig hij is. Jezus wil dat mensen hem
volgen zodat ze meegaan op de weg naar het
geluk. Dat liet hij bijvoorbeeld zien op de dag dat
hij vijfduizend mensen te eten gaf met vijf broden
en twee vissen. Jezus volgen betekent dat je
ontdekt hoe God voor mensen zorgt. Deze
Ontwikkel jezelf, groei samen!

Week 3: 17-21 jan. 2022
De schoonmoeder van Petrus wordt beter, Marcus
1:29-39
De melaatse man, Marcus 1:40-45
De verlamde, Marcus 2:1-12
Week 4: 24-28 jan. 2022
Mensen begrijpen Jezus niet, Marcus 2:13-22
Aren plukken op sabbat, Marcus 2:23-28
Een genezing op sabbat, Marcus 3:1-6
Week 5: 31 jan. – 4 feb. 2022
Iedereen komt naar Jezus, Marcus 3:7-12
Twaalf apostelen, Marcus 3:13-19
Waar haalt Jezus het vandaan?, Marcus 3:20-30

De volgende maandbrief verschijnt o.v.b. op 4 februari 2022.
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