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Kalender                              

 

Nieuw kalenderjaar 

Hoewel we al bijna twee weken in het nieuwe 
kalenderjaar zitten, wensen we u allereerst een 
goed, gezond en gezegend 2023 toe. We hopen 
dat u fijne dagen heeft gehad. De komende weken 
zullen de middentoetsen afgenomen worden in de 
groepen 3 t/m 8. Het eerste rapport verschijnt in 
week 7 en de week voor de voorjaarsvakantie 
vinden de 10 minutengesprekken plaats. U 
ontvangt hiervoor t.z.t. een uitnodiging. We 
wensen iedereen weer veel succes toe! 
 

Nieuwe leerlingen 
We verwelkomen deze maand bij ons onderwijs 
June, Suri, Owen, Davey, Sophie en Jayden. We 
wensen hen en hun ouders/verzorgers een fijne 
tijd op ons IKC toe. 
 

Nieuws van de ouderraad 
De ouderraad wenst iedereen alle goeds voor het 
nieuwe jaar toe. We zijn blij dat er voor de 
kinderen weer een ‘gewone’ kerstviering was. De 
kerstgroep heeft in de uitverkoop wat nieuwe 
versieringen aangeschaft, zodat ons IKC het 
volgende kerstfeest extra mooi versierd kan 
worden. In februari beginnen alweer de 
voorbereidingen voor Pasen. Wilt u ook een 
bijdrage leveren? U kunt nog steeds de 
ouderbijdrage overmaken (€22,50) op 
rekeningnummer NL34 RABO 0393 0199 69 t.n.v. 
Ouderraad IKC Beatrix. 
Voor Sija Versteeg is dit het laatste jaar op ons 
IKC. Daarom heeft zij het voorzitterschap alvast 
overgedragen aan Martha de Smit. We bedanken 
Sija voor haar inzet de afgelopen jaren! 
 
 

 
Nieuws van de opvang 

In de kerstvakantie hebben we ons prima 
vermaakt met het thema “Cosy Beatrixdagen”. We 
hebben kerstfiguren gemaakt met ons lichaam, 
nieuwjaar bingo gespeeld, vuurwerk gemaakt van 
wattenstaafjes en spannende proefjes gedaan. 
Ook hebben we sneeuwvlokken gemaakt met 
schilders tape en van een terracotta pot een 
mooie sneeuwpop.  

 

 
 
 

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

 
Gebedsgroep  
De gebedsgroep wenst iedereen Gods zegen toe 
voor 2023. Op maandag 16 januari komen we om 
10.00 uur weer bijeen bij Mandy Sterrenburg (Jan 
Luykenstraat 37). We bidden dan speciaal voor de 
groepen 3 & 4. Zoals altijd is iedereen welkom; 
ouders maar ook bijvoorbeeld grootouders en 
pleegouders. Kleine kinderen mogen gewoon 
meekomen: Laat de kinderen tot Mij komen en 
verhindert ze niet, want voor zodanigen is het 
Koninkrijk Gods (Lucas 18:16). We kijken uit naar 
de gebedspunten van kinderen én ouders. U kunt 
mailen naar gebedsgroep@ikcbeatrix.nl of de 
gebedsdoos in de hal gebruiken. Alvast voor in de 
agenda: op 6 februari bidden we voor de groepen 
5 en 6.  

 
Bijbelrooster 
Week 2 
Daar is hij! 
Johannes 1-1:34 
Johannes de Doper vertelt aan mensen dat er na 
hem iemand komt die groter is dan hij. Als hij 
Jezus ziet, zegt Johannes: ‘Daar is hij!’ 
 
 

 
07-02 
 
13-02 
23-02 
27-02 t/m 05-03 

Alvast voor in de agenda: 
Administratiemiddag, alle 
leerlingen vanaf 12.00 uur vrij 
Kijkweek 
Skate Thursday 
Voorjaarsvakantie 
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Week 3 
Heb je het al gehoord? 
Johannes 1:35-52 en 2-1:11 
Johannes de Doper vertelt aan twee van zijn 
leerlingen dat Jezus de Messias is. De leerlingen 
gaan jezus volgen en vertellen het ook aan 
anderen. Op een bruiloft in Kana verandert Jezus 
water in wijn. 
 
Week 4 
Verander jij? 
Johannes 2:13-25, 3:1-21 en 4:1-26 
Bij de tempel jaagt Jezus de handelaren weg. De 
farizeeër Nikodermus komt in de nacht naar Jezus 
toe. Als Jezus hem vertelt dat hij opnieuw geboren 
moet worden, begrijpt Nikodermus er niks van. 
Een vrouw bij een bron in Samaria verandert door 
haar ontmoeting met Jezus. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De volgende maandbrief verschijnt o.v.b. op 8 maart 
 


