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Afsluiting cursusjaar 2019-2020
Dit is alweer de laatste maandbrief van cursusjaar
2019-2020. Er is een hoop gebeurd en daar hebben we
al veel over gesproken en geschreven. We zijn blij dat
het nu weer redelijk normaal lijkt. Toch blijven we
voorzichtig en houden we ons aan de maatregelen.
Tussen kinderen, en nu ook tussen leerkrachten en
kinderen, is de 1,5 meter regel losgelaten.
Volwassenen moeten nog wel 1,5 meter afstand
houden. Dit zal wellicht ook bij de start van 2020-2021
het geval zijn, u ontvangt nog voor het eind van dit
cursusjaar enkele richtlijnen voor na de
zomervakantie.
De laatste weken van dit cursusjaar 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(en).
Naast alle perikelen die met de coronacrisis te maken
hebben, mogen we ook terugkijken op de mooie
dingen die we met elkaar hebben gedaan: de
Kinderboekenweek, de Kerstvieringen in de groepen,
de voorleesochtend, het Koningsfeest in Quarantaine,
allerlei activiteiten na lestijd, de aanschaf van nieuwe
materialen in het speellokaal, de koffieochtend, de
kunstcarrousel, schoenendozenactie, themaweek Kerk
en School, Bag2School, enz.
Namens het team en de leerlingen willen we alle
ouders die in het afgelopen jaar op één of andere
Ontwikkel jezelf, groei samen!

manier hun inzet hebben getoond voor ons IKC,
hartelijk danken. Zonder uw hulp hadden veel
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 zomervakantie toe.

Nieuwjaarsreceptie vervalt
Op maandag 31 augustus worden de kinderen van
13.00 uur tot 14.30 uur op ons IKC verwacht. De
nieuwjaarsreceptie moeten we deze keer helaas,
vanwege de 1,5 meter regel, laten vervallen.

Startgesprekken
De startgesprekken kunnen onder de huidige
maatregelen wel doorgaan. U krijgt in de laatste
lesweek een uitnodiging om een gesprek te plannen.
De gesprekken vinden plaats op vrijdagochtend 28
augustus en maandagochtend 31 augustus. Het is
belangrijk dat we met elkaar de 1,5 meter regel
handhaven.

Lief en leed
Komende periode mogen twee collega’s van ons hun
ambtsjubileum vieren, daarom feliciteren we:
 Ida de Pagter met haar 40 jarig ambtsjubileum
 Ilse Joan van Engelen met haar 25 jarig
ambtsjubileum.
We nemen helaas afscheid van een aantal collega’s.
Simone Stam, Annick de Jong, Petra Hofwegen en
Kevin Spoor zullen ons verlaten, omdat we hen geen
werkzaamheden meer kunnen aanbieden. Gelukkig
hebben de meesten alweer een baan elders gevonden.
Ook nemen we afscheid van Anneloes Lodder. Zij gaat
m.i.v. het nieuwe cursusjaar in het Voortgezet
Onderwijs in Tilburg werken.
We bedanken deze collega’s voor al hun inspanningen
bij ons IKC en wensen hen veel succes toe.

MR IKC Beatrix - jaarverslag
Als oudergeleding hebben we samen met de
personeelsgeleding ook dit cursusjaar weer 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
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aan onze kinderen. Wilt u weten wat er zoal is
besproken in de MR? Aan het einde van dit cursusjaar
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).

Nieuws van de ouderraad
Ondanks het bijzondere tweede deel van dit cursusjaar
is de tijd toch omgevlogen. Nu kunnen we hopelijk
allemaal van een welverdiende vakantie gaan
genieten. Er is met bag2School 702 kg. kleding
ingezameld! De opbrengst hiervan bedraagt 210 euro.
De ouderraad wil iedereen die zakken ingeleverd heeft
weer hartelijk bedanken hiervoor.

Kinderorkest IKC (groepen 5 t/m 8)
Muziek heeft een zeer positieve invloed op de
ontwikkeling van het kind. Ook het spelen in een
orkest levert veel op. Naast het feit dat het natuurlijk
superleuk is, leert uw kind ook om door te zetten,
discipline, naar elkaar te luisteren en geeft het ook nog
eens een gelukkig gevoel! Na de herfstvakantie start
het orkest voor de groepen 5 t/m 8 weer! We gaan
sint- en kerstliederen oefenen. Heeft uw zoon/dochter
al ten minste 1 jaar les op een instrument en zin om op
het IKC wekelijks te musiceren tot aan de kerst, geef
hem/haar dan nu op!
Opgeven kan door een mailtje te sturen naar:
grace.maurer@ikcbeatrix.nl
Let’s make music!

Nieuws van de opvang
Afgelopen weken hebben we,
net als de hogere groepen van
het IKC gewerkt
met het thema
‘Middeleeuwen
’. We hebben o.a. een kasteel
gemaakt van dozen en wc rolletjes,
zwaarden
van karton
geknutseld en een sterke
draak gemaakt. Deze week
hebben we vooral veel met
water gespeeld
(waterballetjes,
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waterspuiters, emmers en bekertjes). We hebben veel
zin in de zomervakantie en zijn al druk bezig met het
inplannen van leuke activiteiten, ons thema voor de
vakantie is ‘gaan met die liaan’.
Graag willen we nog onder uw aandacht brengen dat
we gebruik maken van een nieuwe email-adres
namelijk: opvang@ikcbeatrix.nl

Nieuws van het Koningskind
Nog maar een paar weken en dan is het zover,
zomervakantie! Wij sluiten het jaar af met een gezellig
zomerfeest. Alle kinderen mogen hun mooiste kleren
aantrekken en we gaan leuke dingen doen en lekkere
dingen maken. Wat dat is zal nog even geheim blijven.
We vieren ook afscheidsfeestjes van alle peuters die 4
jaar worden, en naar groep 1 mogen na de
zomervakantie. Wat zullen we ze missen!
Na de zomervakantie gaat de peuterspeelzaal er qua
dagen net iets anders uitzien. Alle peuters gaan meer
uren draaien in de week. Daardoor zullen wij
maandagochtend en woensdagochtend ook open zijn.
Voor de juffen nog even wat extra werk om te regelen
voor na de vakantie maar gelukkig gaat juf Esther ons
team versterken! Welkom terug!

Gebedsgroep
Op maandag 13 juli is alweer de laatste keer
gebedsgroep. We sluiten het schooljaar af om 10.00
uur bij Mariëlle Nobel,
Vincent van Goghlaan 65. Wees welkom!

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

Bijbelrooster
Week 27
Jona, de profeet die geen zin had
Jona 1-4
De profeet Jona moet op weg om in Nineve te gaan
vertellen dat het zo niet langer kan. Hij vlucht weg van
de Heer, wordt overboord gegooid en opgeslokt door
een walvis, en gaat uiteindelijk toch naar Nineve. Daar
hebben zijn woorden andere gevolgen dan hij dacht.
Week 28/34
Themaweek: Bidden
1-Samuel 1:1-18, Matteüs 6:1-15 en Filippenzen 4:4-7
In deze zomerweek staan we stil bij het gebed. We
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een rol speelt.
Week 29/34
Themaweek: Hoe zijn wij aan de bijbel gekomen?
Nehemia 8, Handelingen 8:26-40
Elke week lezen we verhalen uit de bijbel. Hoe zijn we
eigenlijk aan die verhalen gekomen? En wat betekenen
ze voor mensen?

Het team van IKCBeatrix wenst u een hele
fijne zomervakantie!
Tot maandag 31 augustus

De volgende maandbrief op 4 september 2020
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