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04-07
07-07
23-07
05-08
05-08
05-08
25-08
01-09
08 en 09-07
12-07
16-07
Vrijdag 19-07 t/m
30-08
30-08

02-09

Gefeliciteerd:
Elise de Hoop
Mariëlle Windhorst
Grace Maurer
Petulia Roestenberg
Josefien Vogelaar
Nicole van Wijngaarden
Carla Bouw
Marieke Bode
Musical groepen 8
2e Rapport
Afscheid groepen 8
Zomervakantie
Startgesprekken groepen 3
t/m 8 van
8.30 uur – 12.30 uur
(meer info volgt)
Startgesprekken groepen 2
t/m 8 van
8.30 uur – 12.00 uur
(meer info volgt)

Afsluiting cursusjaar 2018-2019
Hoewel er nog ruim twee weken van alles moet
gebeuren, is dit de laatste maandbrief van dit
cursusjaar. De laatste weken staan in het teken van
afronden van allerlei zaken, afscheid nemen van onze
groep 8 leerlingen, het laatste rapport en de
kennismaking tussen de kinderen en de nieuwe
leerkracht. We kijken terug op een bewogen
cursusjaar. We startten met een geweldig
openingsfeest en werden kort daarna helaas getroffen
door een ingrijpend familiedrama, wat ons enorm
heeft geraakt. Toch is het ons met elkaar en Gods
kracht gelukt de draad op te pakken en door te gaan.
We kijken ook terug naar de mooie dingen, de
vieringen die we met elkaar hebben gehad, het
Koningsfeest, kamp groep 8, de fotograaf, de
feestochtend van 7 juni en natuurlijk het zomerfeest
dat nog plaats zal vinden deze week.
Namens het team en alle leerlingen willen we alle
ouders die in het afgelopen jaar op één of andere
manier hun inzet hebben getoond voor ons IKC,
hartelijk danken. Zonder uw hulp hadden veel
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activiteiten niet gerealiseerd kunnen worden. In het
bijzonder danken we de OR voor al hun inzet. Zij
hebben weer veel voor ons gedaan! We wensen u
alvast een fijne en ontspannen vakantie toe.

Nieuwjaarsreceptie
We hebben in het team en de ouderregiegroep de
invulling van de nieuwjaarsreceptie besproken en zijn
op een iets andere vorm uitgekomen. Op maandag 2
september worden de kinderen ‘s middags in hun
groep verwacht. We starten dan om 13.00 uur
(kinderen hebben dan thuis geluncht) en om 14.30 uur
krijgt u de gelegenheid om onder het genot van een
hapje en drankje een kijkje te komen nemen in de
groep van uw kind(eren) om elkaar te ontmoeten. Dit
moment duurt ongeveer een half uur. Er zijn geen
infomomenten meer, omdat u de gebruikelijke folder
krijgt met alle informatie. U kunt bij eventuele vragen
altijd terecht bij de betreffende leerkracht. We zien uit
naar uw komst.

Nieuwe leerlingen
We verwelkomen deze maand Lorena, Fedde, Teije,
Enola, Hasan, Avery, Daniël, Tudor, Luca, Marno, Jelte,
Vajen, Sam, Neomi, Albert, Yara, Angelika, Amy, Jim en
wensen hen en hun ouders/verzorgers een hele fijne
tijd op ons IKC.

MR IKC Beatrix - jaarverslag
Het duurt nog een paar weken voor het echt
zomervakantie is, maar voor de MR zit dit cursusjaar er
alweer op. Als oudergeleding hebben we samen met
de personeelsgeleding kunnen meedenken en
meepraten over het beleid op IKC Beatrix. Heel mooi
om zo van dichtbij te kunnen zien hoe IKC Beatrix volop
in beweging is, en hoe directie en personeel samen
steeds weer werken aan vernieuwingen en
verbeteringen voor het onderwijs aan onze kinderen.
Wilt u weten wat er zoals is besproken in de MR? Aan
het einde van het schoolseizoen stelt de MR een
jaarverslag op.
Dit kunt u uiteraard opvragen als u daarin
geïnteresseerd bent. Stuur ons in dat geval even een
mailtje (mr@ikcbeatrix.nl).
info@ikcbeatrix.nl – www.ikcbeatrix.nl
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Nieuws van de ouderraad
-Inmiddels heeft u allemaal de bestelkaartjes van de
schoolfotograaf ontvangen. Vergeet u niet om de
foto’s voor 7 juli 2019 te bestellen, dan heeft u de
foto’s nog voor de vakantie en kunnen ze portovrij
besteld en verstuurd worden.
-Ook dit schooljaar zijn we dankzij uw ouderbijdrage
weer in staat geweest om diverse activiteiten te
organiseren zoals het IKC openingsfeest,
Sinterklaasfeest, Kerstfeest, de kerstboeken voor alle
leerlingen, voorleesochtend, diverse versnaperingen
tijdens de Koningsspelen en het Paasfeest, het afscheid
van groep 8 en het zomerfeest. Allen hartelijk dank
hiervoor!
-Verder wil de ouderraad iedereen bedanken die ons
het afgelopen schooljaar heeft geholpen, op welke
manier dan ook !!

Nieuws van het Koningskind
Nu het heerlijke weer is begonnen,
hebben wij zin in de
zomervakantie, daarom duiken wij
de vakantie in!

Verder kijken we uit naar de zomervakantie en zijn we
druk bezig met de
voorbereidingen. Het
thema wordt: “Van
Cactus tot Cobra”. We
duiken daarbij in de
wereld van
woestijndieren, Sahara, piramides, sfinxen, oase en
kamelen. We hebben er zin in!

Lief en leed
-We nemen afscheid van Nils Vink, hij gaat na de
zomervakantie volledig aan de slag bij het VSO. We
wensen hem veel succes toe.
-Anneleen Heijkoop en haar man Wilco zijn verblijd
met de geboorte van hun dochter Yfke. We wensen
hen veel geluk en gezondheid.
-Na de zomervakantie zijn Anneloes Lodder, Ilse
Tanamal, Joan Visser met zwangerschapsverlof.

Regel van de maand
Op het plein gaan we vriendelijk met elkaar om.

Bijbelrooster
Nieuws van de opvang
We hebben genoten van de extra vakantieweek in juni.
We zijn we naar de film Huisdiergeheimen 2 in
Landvast geweest. We hadden de hele filmzaal voor
onszelf! We hebben van fruit heerlijke Xylofoons,
pianosandwiches en cupcakes
gebakken. Om in het thema ‘muziek’ te
blijven hebben
we zelf
muziekinstrume
nten geknutseld.
Esther is met
baby Daan bij ons op bezoek
geweest. De kinderen hebben van hem genoten!
Wat waren wij blij met de nieuwe airconditioning in
groep 8 vorige week, we hebben heerlijk in een koel
lokaal gespeeld.
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Week 27 – 1-7 t/m 5-7
Wil je nog meer?
1 Koningen21:1-29 en 2 Koningen 2:1-18
Koning Achab heeft bijna alles, maar wil toch nog
meer. Door een list van Izebel krijgt hij de wijngaard
van Nabot te pakken, maar Elia spreekt hem namens
God aan op zijn gedrag. Later horen we dat Ella’s
opvolger Elisa dubbel wil delen in zijn geest. Wil hij nog
meer?
Week 28 – 34 8-07 t/m 12-07 of 19-08 t/m 23-08
Ik zie je verdriet
2 Koningen 4:8-37
Elisa is de opvolger van Elia. In Sunem vertelt hij een
vrouw dat ze een kind zal krijgen. Na een paar jaar
sterft het kind, kan Elisa nu iets doen? De profeet laat
zien dat God mensen niet alleen laat in hun verdriet.
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Hoe stoer ben je?
2 Koningen 5:1-27
Naäman is een stoere, sterke legeraanvoerder. Maar
hij is ook kwetsbaar: onder zijn pantser draagt hij een
ernstige huidziekte met zich mee. Hij gaat naar Elisa
voor genezing, maar dit loopt anders dan verwacht.

De volgende maandbrief verschijnt op:
06-09-2019

Team IKCBeatrix wenst u
een fijne, zonnige
vakantie toe en hopen u
na de zomervakantie
weer te ontmoeten!

Ontwikkel jezelf, groei samen!
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