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Kalender                              

 

 
 
Nieuwe leerlingen 

We verwelkomen deze maand bij ons onderwijs 
David en Stan en bij onze peuterspeelgroep Davey 
en Luan. We wensen hen en hun 
ouders/verzorgers een fijne tijd op ons IKC toe. 

 
Afsluiting cursusjaar 2021-2022 
We zitten gelukkig weer in wat ‘rustiger 
vaarwater’, maar we hebben een zeer roerig 
cursusjaar achter de rug. We werden, net als de 
rest van het land, vanaf het vroege najaar 
geconfronteerd met veel ziekte binnen ons team. 
Nog nooit eerder hebben we te maken gehad met 
zoveel zieke collega’s. Het lukte ons helaas niet 
altijd om vervanging te regelen en zaten er soms 
groepen thuis.  
 
 

Pas na de meivakantie is het weer rustiger 
geworden en daar zijn wij erg blij mee. We hopen 
dat het rustig blijft, maar we horen en lezen, net 
als u wellicht, dat men zich toch wel weer wat 
zorgen maakt over het komende najaar. Ondanks 
dat zijn we binnen ons IKC hard bezig met het 
verwezenlijken van onze plannen voor het nieuwe 
cursusjaar. 
 
In 2022-2023 willen we een vervolg geven op onze 
ingezette plannen. Dat betekent: verder met het 
naar een hoger plan tillen van ons rekenonderwijs, 
begrijpend lezen en sociale vaardigheden.  
Afgelopen jaar zijn we gestart met een nieuwe 
rekenmethode en hebben we studiemomenten 
gehad om deze methode zo goed mogelijk te 
gebruiken. Komend jaar willen we  hier in 
investeren, zodat de kwaliteit verder omhoog 
gaat. Ook ons begrijpend leesonderwijs geven we 
verder vorm, met het accent op nog betere lessen.  
Voor sociale vaardigheden gaan we komend jaar 
door met het programma van de Move Academy 
voor de groepen 3 t/m 8. 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, net als dit jaar, plaatsvinden in de 
sportzaal van de Olympiaan. We willen de 
afspraken die uit deze lessen voortvloeien komend 
jaar vastleggen, zodat het voor iedereen bekend 
en herkenbaar is hoe wij met elkaar omgaan.      
 
De laatste weken van dit cursusjaar staan in het 
teken van het 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! 

 

 
03-06 
08-06 
24-06 
25-06 
07-07 
23-07 

Gefeliciteerd 
Ida de Pagter 
Thomas Rietveld 
Jelissa Spoor 
Greet van der Leij 
Mariëlle Windhorst 
Grace Maurer 
 

10-06 Juffen- en meesterdag 

17-06 Sportdag groepen 7 en 8 
(16-06 middag vrij) 

24-06 De groepsindelingen 
worden bekend gemaakt 

27-06 t/m 29-06 Musicals groepen 8 

01-07 2e Rapport 

07-07 Skate Thursday 

11-07 t/m 19-08 Zomervakantie 

 
19-08 en 22-08 

Alvast voor in de agenda: 
Startgesprekken 
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Nieuws van de OR  
We hebben een smakelijke verrassing 
georganiseerd voor de meester- en juffendag. 
Verder staat in de laatste paar weken de 
organisatie rondom de musical en afscheidsavond 
van groep 8 op de planning.  
Aan het einde van dit cursusjaar nemen we 
afscheid van een aantal trouwe ouderraadsleden. 
De IKC tijd van hun kinderen zit er op en daarmee 
komt er ook een einde aan hun tijd binnen de 
ouderraad. Sonja, Danielle, Vanity en Jacqueline: 
Hartelijk dank voor jullie inzet en enthousiasme 
tijdens de afgelopen jaren!!  
Zoals in een eerdere maandbrief al vermeld, 
hebben we inmiddels een aantal nieuwe 
enthousiaste ouders gevonden die zich hebben 
aangemeld.  In het aankomende cursusjaar zullen  
we met een bijna volledige ouderraad weer 
kunnen starten. Verder willen we iedereen die ons 
het afgelopen jaar heeft geholpen op welke 
manier dan ook, hartelijk bedanken! 

 
Startgesprekken 
De gesprekken vinden plaats op vrijdagochtend 19 
augustus en maandagochtend 22 augustus. U 
ontvangt in de laatste week van dit cursusjaar een 
uitnodiging om u in te schrijven. 

 
Nieuws van de peutergroep 
We werken de komende weken aan het thema 
‘’grrr, wat hoor ik daar’’. Aan onze leuke 
thematafel leren we welke dieren er allemaal in 
de jungle en savanne horen. We hebben een 
leeuw gestempeld met een vork en geleerd welke 
dierenstaart bij welk dier hoort. 

. 

 
 

Dagopvang 0-4 

Op 1 juni is onze dagopvang voor 0-4 jaar gestart, 
de groep is open vanaf 7.00 uur tot 18.30 uur. Vier 
enthousiaste PM’ers, Maaike, Michelle, Stacey en 
Deborah hebben het lokaal startklaar gemaakt 
met mooie pasteltinten en nieuwe meubels. Er is 
een aparte slaapkamer met een aantal 
slaapplekken naast de groep. In het lokaal zijn er 
diverse speelhoeken waar de kinderen kunnen 
spelen en zich kunnen ontwikkelen. De eerste 
knutselwerkjes hangen al aan de muur.  Deze 
periode staat in het teken van ‘Welkom’, elkaar en 
de groep leren kennen. Wij hebben er super veel 
zin in om de kinderen te zien  
groeien en te zien ontwikkelen.  
 

Lief en leed/personele zaken 
We feliciteren een aantal medewerkers met hun 
(aanstaande) ambtsjubileum: Margreet Matena en 
Marianne Dubois met hun 25 jarig jubileum en 
Piet Dijkstra met zijn 40-jarig jubileum. 
 
We verwelkomen in het nieuwe cursusjaar Patricia 
Koenders, zij zal les gaan geven in een groep 1/2. 
 
Helaas nemen we  ook afscheid van een aantal 
medewerkers. Ida de Pagter gaat genieten van 
haar pré pensioen, Kitty de Jong heeft een andere 
baan dichterbij huis en Sylvia Schouten slaat een 
andere weg in en zal gaan starten met een nieuwe 
studie. 
We bedanken deze collega’s voor al hun 
inspanningen bij ons IKC en wensen hen veel 
succes toe! 
 
Ilse Tanamal, leerkracht groep 1/2 D verwacht in 
november haar tweede kindje. We wensen haar 
een fijne zwangerschap toe. 
 
Esther Koesveld is na haar zwangerschapsverlof 
weer gestart bij onze peuterspeelgroep. We 
wensen haar weer veel succes toe. 
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Uitslag vragenlijst veiligheid  
De afgelopen periode hebben de kinderen van de 
groepen 5 t/m 8 de jaarlijks terugkerende digitale 
vragenlijst over sociale en fysieke veiligheid 
ingevuld. De vragen worden beoordeeld met 
cijfers tussen de 1 en 4. Hoe hoger de score, hoe 
beter. Hieronder ziet u de uitslag van ons IKC op 
de verschillende thema’s. In de kolom ‘andere 
scholen’ ziet u hoe wij scoren t.o.v. andere 
scholen die deze vragenlijst gebruiken. In de 
laatste kolom ziet u de verschillen tussen onze 
score en die van de ‘andere scholen’.  
De vragenlijst wordt door de leerlingen 
gewaardeerd op gemiddeld een 3,6 (dat betekent 
‘GOED’).  De kinderen mochten ons IKC ook op 
een tweetal onderdelen een rapportcijfer geven. 
Hieronder het resultaat:  - Ik voel me veilig op het 
IKC, ik geef het IKC voor veiligheid het cijfer: 8,6  - 
Ik heb het naar mijn zin op het IKC, ik geef het IKC 
het cijfer: 8,1 Gemiddeld is dit een 8,4 en dat is 
een mooi cijfer. We zijn uiteraard trots op dit 
resultaat. Ons streven is om dit zo met elkaar waar 
te kunnen blijven maken.   

Kindermuziektheaterconcert  
Op zaterdag 18 juni zal er een spetterend 
Kindermuziektheaterconcert plaatsvinden, 
speciaal voor alle leerlingen uit de groepen 4 t/m 
8 die hebben meegedaan aan het media- en rap 

project. Via deze link kunt u t/m maandag 13 juni, 
een gratis kaartje reserveren voor uw kind(eren).  
Voor ouders/verzorgers zijn de kaartjes voor 2 euro te 
koop, ook deze kunt u via de link bestellen. 

Ouder- en jeugdsteunpunt 
Onderstaand bericht plaatsen wij namens SWV 
Drechtsteden:  
In elk Samenwerkingsverband is er vanaf 1 
augustus a.s. een ouder- en 
jeugdinformatiepunt. In SWV Drechtsteden is het 
steunpunt vanaf de meivakantie operationeel. Hier 
kunnen ouders en leerlingen naartoe als ze vragen 
hebben over passend onderwijs of steun nodig 
hebben in hun zoektocht naar passend onderwijs.  

Informeren, steunen en signaleren vormen de drie 
pijlers onder elk steunpunt.  De ouder- en 
jeugdsteunpunten vervangen de informatieplicht 
van scholen niet, maar helpen scholen bij het goed 
informeren van ouders en jeugdigen.  

U kunt als ouder maar ook als kind in de 
bovenbouw/ groep 7 en 8 van een IKC (integraal 
kind centrum) of school voor basisonderwijs 
contact opnemen met de consulent van het 
ouder- en jeugdsteunpunt als u/je als ouder/kind 
vragen hebt, uw/je verhaal kwijt wilt of behoefte 
hebt aan een onafhankelijk advies.   

De consulent passend onderwijs werkt voor en 
vanuit het SWV passend onderwijs Drechtsteden. 
Hij/zij is een onafhankelijke professional met 
kennis en ervaring op het gebied van regulier en 
speciaal onderwijs en kent de mogelijkheden die 
er zijn voor ondersteuning aan kinderen in de 
basisschoolleeftijd (4-13 jaar). Hij/zij denkt mee en 
verwijst een ouder of kind in de goede richting.    

Als u het steunpunt wilt benaderen, kunt u een e-
mail sturen 
naar: steunpuntswv@swvdrechtsteden.nl.  

Er is iedere maandag spreekuur (met uitzondering 
van vakanties/vrije dagen) van 16.00 uur tot en 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeW1YWOl5HQecynQyKfi4DzBffcTHrak9GnV9s3EoFfUshjBw/viewform
mailto:steunpuntswv@swvdrechtsteden.nl
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met 18.00 uur.  Het telefoonnummer is: 06-
38231148.  Voor meer informatie zie de website 
van het SWV Drechtsteden PO. 

Gebedsgroep  
'Het gebed van een rechtvaardige is krachtig en 
mist zijn uitwerking niet' (Jakobus 5:16) 
Op maandag 13 juni is alweer de laatste 
gebedsgroep bijeenkomst van dit cursusjaar, bij 
Mariëlle Nobel (Vincent van Goghlaan 65). 
Gebedspunten kunnen gestuurd worden 
naar gebedsgroep@ikcbeatrix.nl. Het was door 
corona een wat rommelig jaar, maar we zijn blij 
dat de gebedsgroep inmiddels weer goed draait. 
Op 27 juni sluiten we het seizoen af met een 
gezellige creatieve avond in de Schuilplaats.  

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

 
Bijbelrooster 
Week 23 
Jou moet ik hebben 
1 Samuel 16: 1-23 en Psalm 23 
De profeet Samuel moet iemand zalven die later 
koning kan worden. Zeven zoons van Isaï zijn niet 
degene die God bedoelt. Maar bij de achtste weet 
Samuel: jou moet ik hebben! Koning Saul, die nu 
nog op de troon zit, heeft last van sombere buien. 
Alleen David kan er met zijn harpspel voor zorgen 
dat de koning zich wat beter voelt. In psalm 23 
zingt David over God die voor hem zorgt.  

Week 24 
Kom maar op! 
1 Samuel 17:1-58 en Psalm 27 
De reus Goliath daagt de Israëlieten uit om te 
vechten. Niemand durft, maar David gaat hem 
met zijn slinger tegemoet.  
Week 25 
Help jij mij? 
1 Samuel 18:16-30 en 19:1-17 
David is enorm populair bij het volk. Koning Saul 
wordt er jaloers van en probeert David te doden. 

David is getrouwd met Michal, de dochter van de 
koning. Zij helpt hem om te vluchten.  
 
Week 26 
Waar ben je veilig? 
1 Samuel 19:18-24 en 1 Samuel 20 en 21 
David is op de vlucht voor koning Saul en gaat naar 
het profetenhuis. De soldaten die daar komen, en 
later ook koning Saul, raken in vervoering zodat ze 
David niet kunnen arresteren. Jonatan, de zoon 
van de koning, helpt David door te onderzoeken of 
de kust veilig is. Daarna vlucht David verder door 
het land. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De volgende maandbrief verschijnt o.v.b. op 24 augustus 
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