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04-07
07-07
23-07
03-08
05-08
05-08
25-08

Gefeliciteerd:
Elise de Hoop
Mariëlle Windhorst
Grace Maurer
Joyce Spijkerman
Josefien Vogelaar
Nicole van Wijngaarden
Carla Bouw

Week 27

Indeling nieuwe groepen

15-07

Skate Thursday

16-07 (vrijdag)
t/m 27-08
27-08
30-08

Zomervakantie

16-09

Startgesprekken
Startgesprekken
Alvast voor in de agenda:
Startviering (info volgt)

Nieuwe leerlingen
We verwelkomen deze maand bij de peuterspeelgroep
Ensar, Jethro, Yfke, Boaz, Jaylie, Jazz en Josefina. We
wensen hen en hun ouders/verzorgers een fijne tijd op
ons IKC toe.

Afsluiting cursusjaar 2020-2021
Niemand had in september 2020, toen we van start
gingen, gedacht dat we in 2020-2021 weer
geconfronteerd zouden worden met een lockdown.
Net voor de kerstvakantie moesten toch alle scholen
en opvanglocaties gesloten worden. In allerijl moesten
u en wij schakelen naar weer een periode van
thuisonderwijs. Er werd wederom veel van u en ons
gevraagd. Na 5 weken konden de basisscholen
gelukkig, onder voorwaarden, open en was er weer
fysiek onderwijs mogelijk. Wel spannend, want er
waren nog veel besmettingen. Het leverde een
onrustige periode op, waar veel kinderen en
volwassenen getest werden en een aantal groepen in
quarantaine moesten. Er werd veel ad hoc geregeld als
er sprake was van testen of besmettingen. We
constateren dat de afgelopen weken weer een stuk
rustiger zijn verlopen en we hopen dat dit de laatste
weken van dit cursusjaar ook zo zal zijn.

Ontwikkel jezelf, groei samen!

We zien uit naar cursusjaar 2021-2022 in de hoop dat
het een jaar wordt als vanouds, alhoewel we met
elkaar waakzaam blijven. We hebben in ieder geval
genoeg plannen voor komend jaar. Zo willen we ons
richten op de nieuwe methode die we voor rekenen
zullen gaan gebruiken, het rekenen in zijn
algemeenheid is een speerpunt. Daarnaast gaan we
het begrijpend lezen naar een hoger plan tillen en
willen we de sociale vaardigheden van kinderen
verstevigen. Dit laatste doen we met de groepen 3 t/m
8, middels een programma van de Move Academy. Dit
houdt in dat kinderen wekelijks een klein uur onder
leiding van een professional, in de vorm van beweging,
sociale vaardigheden zullen bespreken en oefenen.
Deze activiteit zal plaatsvinden in de sportzaal van de
Olympiaan.
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 in de nieuwe groepen en de nieuwe
leerkracht(en).
Namens het team en de leerlingen willen we alle
ouders die in het afgelopen jaar op welke manier dan
ook hun inzet hebben getoond voor ons IKC, hartelijk
danken. Ook bedanken we de OR en MR voor hun
inzet. We wensen u alvast een fijne en ontspannen
zomervakantie toe.

Lief en leed
Vorige maand vierde Willy haar 40 jarige
ambtsjubileum. We feliciteren haar met deze
schitterende mijlpaal.
Feest bij Marieke en haar echtgenoot. Op 21 juni zag
hun zoon Joep het levenslicht. We wensen dit
kersverse gezin veel geluk en voorspoed toe.
We feliciteren Joan met haar zwangerschap. Joan zal
in november met zwangerschapsverlof gaan. We
wensen haar een voorspoedige zwangerschap toe.
Komend cursusjaar komen een aantal nieuwe collega’s
ons team versterken. We verwelkomen de
leerkrachten Annick de Jong, Marjolein Krijgsman,
Henriët van Pelt en de onderwijsassistenten Ineke
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nieuwe collega’s en wensen hen veel werkplezier toe.
We nemen helaas ook afscheid van een aantal
collega’s. Vorige maand meldden we al dat Priscella
naar een andere school binnen onze vereniging gaat.
Maar ook Sylvia, Anneleen en Femke zullen na de
zomer niet meer werkzaam zijn bij ons. We bedanken
deze collega’s voor hun inspanningen bij ons IKC en
wensen hen veel succes toe bij hun nieuwe
uitdagingen.

Versoepelingen
Sinds zaterdag 26 juni mag er weer veel in de
samenleving. Dat is natuurlijk erg fijn. Dit betekent
voor ons IKC dat de medewerkers geen mondkapje
meer hoeven te dragen en dat kinderen van
verschillende groepen weer bij elkaar mogen. De
overige maatregelen zullen we tot de zomervakantie
blijven handhaven. Het is voor u belangrijk om bij het
halen en brengen de 1,5 meter tussen volwassenen
goed in te gaten te blijven houden. Zo hopen we met
elkaar het jaar gezond af te kunnen sluiten. Hoe het na
de zomervakantie zal gaan, laten we u t.z.t. weten,
afhankelijk van de ontwikkelingen en richtlijnen.

We begrijpen het, dat is misschien iets waar u nu nog
even niet aan wilt denken. Daarom houden we het kort
met één enkele oproep:
Helpt u ons mee in de oudergeleding van de MR
volgend schooljaar?
Als u geïnteresseerd bent, laat het ons dan weten
via mr@ikcbeatrix.nl
We wensen we u en jou een hele fijne vakantie.
Namens de MR, René Kieviet

Nieuws van de OR
Wat een bewogen jaar is het geweest voor leerlingen,
leerkrachten en ouders. En wat fijn dat we het jaar nu
met iets betere vooruitzichten af kunnen sluiten.
We zijn er nog niet maar hopelijk blijven we de goede
kant opgaan. Bij het opmaken van de balans over het
afgelopen cursusjaar kunnen we in ieder geval
constateren dat er zo veel mogelijk activiteiten (al was
het soms in aangepaste vorm) toch doorgang hebben
kunnen vinden. In de laatste periode hebben we de
meesters en juffendag gevierd. Het was een gezellige
dag met als knaller een lekker ijsje uit de ijskar van de
Gebo Gelato!

Op vrijdagochtend 27 en maandagochtend 30 augustus
zullen we onze startgesprekken houden met
ouders/verzorgers en kinderen (groepen 2 t/m 8).
Afhankelijk van hoe de ontwikkelingen zijn op het
gebied van corona, zullen de gesprekken fysiek dan wel
digitaal worden gehouden. U krijgt in de laatste
lesweek een uitnodiging om een gesprek te plannen.

Aankomend cursusjaar zal voor een aantal ouders het
laatste jaar zijn dat ze actief zijn in de ouderraad. In de
loop van het nieuwe cursusjaar hopen we dan ook dat
we nieuwe ouders aan de ouderraad toe kunnen
voegen die mee kunnen gaan helpen met de
activiteiten. Heeft u interesse om mee te werken aan
de organisatie van leuke activiteiten voor de kinderen?
Stuurt u ons dan een mail. Ons e-mail adres
is: or@ikcbeatrix.nl

Vacature MR – betrokken ouder/
verzorger gezocht!

Nieuws van de peutergroep

Startgesprekken voor de groepen 2 t/m 8

De laatste weken en dagen tikken weg zo vlak voor de
zomervakantie. Velen van ons ervaren het als een
drukke tijd, waarin nog veel dingen afgerond gaan
worden. En zeker ook een leuke tijd, uitkijkend naar
die langverwachte vakantie. Even helemaal geen
verplichtingen. Geen wekker ’s ochtends vroeg.
Heerlijk.
Tja, om dan over het seizoen na de vakantie te
beginnen… En aan de te geven, dat dit nieuwe seizoen
al heel dichtbij is…
Ontwikkel jezelf, groei samen!

We kijken terug op een gezellige juffendag. Er kwamen
juffen een korfbal workshop geven, wat een leuke
manier om kennis te maken met korfbal. Ook zijn we
verwend met een lekker ijsje!
Nog een paar weken dan is dit
cursusjaar alweer voorbij. De laatste
weken sluiten we feestelijk af met
het thema: Er is er één jarig! We
maken een mooie verjaardagsslinger
en we gaan oefenen met rekenen.
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Nieuws van de opvang
De zomervakantie start bijna en we kijken nu al uit
naar alle activiteiten rondom ons fantastische vakantie
thema ‘game on’. Zes weken lang gaan we rondom dit
thema knutselen, sporten, koken etc. Daarnaast maken
we nog diverse leuke uitstapjes. We hebben er al veel
zin in.

Adviespunt SKO
De meeste mensen krijgen in hun leven te maken met
een scheiding: in de familie, bij de buren of
vrienden of misschien gaat uzelf wel scheiden. Ook als
leerkracht of als vrijwilliger kunt u te maken krijgen
met ouders die uit elkaar gaan. Of misschien vraagt u
zich af of u nog wel gelukkig bent in uw relatie?
Het Advies punt Scheiden, Kind en Ouderschap
organiseert een inloopspreekuur over
scheiden. Iedereen die een vraag heeft over
(echt)scheiding kan geheel vrijblijvend voor advies bij
ons terecht.
Mail ons via: adviespuntsko@drechtsteden.nl
Zie de flyer in de bijlage voor meer informatie.

Gebedsgroep
Helaas hebben we door corona dit cursusjaar weinig
gebedsochtenden gehad. De laatste bijeenkomst in juli
komt ook te vervallen. We hopen in september een
frisse start te maken. Iedereen een goede en gezonde
zomer toegewenst!

Handelingen 27:14-44 en 28:1-31
Tijdens een storm op zee vraagt Paulus de bemanning
om naar hem te luisteren. Ook op Malta en later in
Rome vraagt hij de mensen om naar hem te luisteren.
Week 28
Zomaar voor jou
Lucas 11:1:13, 12:22-34 en 14:15-24
God geeft je zomaar wat je nodig hebt. Daar mag je om
bidden en je hoeft je geen zorgen te maken. Het is als
een groot feest dat wordt aangericht: het enige dat jij
hoeft te doen is de uitnodiging aannemen en komen.
Week 29/34
Hier ben je thuis
Lucas 15:1-32 en 16:19-31
Een verloren schaap wordt gezocht en gevonden, een
verloren zoon mag thuis komen bij zijn vader. Ook de
arme Lazarus komt na zijn leven thuis bij God.

Het Team van IKCBeatrix wenst u een hele
fijne vakantie toe en hopen u op
maandagmiddag 30 augustus om 13.00
uur weer in goede gezondheid te
ontmoeten!

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

Bijbelrooster
Week 26
In rep en roer
Handelingen 19:21-40, 21:27-39 en 27:1-13
De zilversmid Demetrius ziet de bui hangen. Als
iedereen Paulus gelooft, koopt straks niemand meer
een beeldje van Artemis. Hij brengt de stad in rep en
roer. Later ontstaat ook in Jeruzalem onrust, nu omdat
de Joodse inwoners vinden dat Paulus verkeerde
dingen zegt. Ook lezen we dat Paulus besluit om per
schip naar Rome te gaan.

De volgende maandbrief verschijnt o.v.b. in de eerste week
van september

Week 27
Luister naar mij
Ontwikkel jezelf, groei samen!
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