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Gefeliciteerd:
Ida de Pagter
Greet van der Leij
Bag2School 19.00 – 20.00
Alvast voor in de agenda
Groepsindelingen 2020-2021
Skate Thursday

Volledige opening
De afgelopen weken hebben we weer voorzichtig het
fysieke onderwijs opgestart. Alhoewel het best even
spannend was, verloopt het allemaal naar
tevredenheid. De afspraken worden goed nageleefd
door kinderen, ouders en leerkrachten. Dit geeft
vertrouwen om de volgende stap te maken, nl de
volledig opening op maandag 8 juni.
Dat betekent dat er, naast een pauzehap, weer een
lunchpakketje meegenomen moet worden. Alle
afspraken om ervoor te zorgen dat ook na 8 juni het
onderwijs veilig en verantwoord door kan blijven gaan,
hebben we voor u in een aparte brief opgesteld, die u
met deze maandbrief als bijlage heeft ontvangen. Het
is belangrijk dat u dit goed leest, zodat we er met
elkaar voor kunnen zorgen dat we verantwoord verder
kunnen. We zien er naar uit om met de kinderen deze
laatste periode op een mooie en fijne manier af te
sluiten.

IKC-Reis
Net voordat de scholen moesten sluiten, hadden we
een offerte getekend om met de groepen 1 t/m 7 op
IKC Reis te gaan. Het nieuwe protocol voor
basisscholen doet echter een dringend verzoek aan
scholen om terughoudend te zijn met schoolreisjes,
kampen, vieringen, musicals en excursies. Daarom
hebben we in overleg met de organiserende partij deze
reis helaas uitgesteld tot een nog nader te bepalen
datum.

Nieuwe leerlingen
We verwelkomen deze maand Daan, Tessa en Tyros.
We wensen hen en hun ouders/verzorgers een hele
fijne tijd op ons IKC.
Ontwikkel jezelf, groei samen!

Nieuws van de ouderraad
De inzameling van Bag2School staat gepland op
dinsdagavond 9 juni tussen 19:00 uur en 20:00 uur.
Vanwege de corona-maatregelen kunt u dit keer de
zakken alleen op deze avond inleveren en niet de
volgende dag in de ochtend.
Veel activiteiten van de ouderraad kunnen vanwege de
Corona-maatregelen helaas niet door gaan. We zijn
daarom aan het kijken of we op een veilige manier
voor het einde van dit cursusjaar misschien nog iets
leuks kunnen regelen voor de kinderen.
Heeft u tips en/of ideeën laat het ons dan weten
via or@ikcbeatrix.nl

Gevraagd
Heeft u nog een schaakbord met schaakstukken of
alleen een set schaakstukken staan
die u niet meer gebruikt? Dan
zouden wij deze heel graag voor de
plusklas willen gebruiken!

Nieuws van de opvang
De afgelopen weken was het erg stil op de opvang. We
hebben het heel gezellig gehad met de kinderen die bij
de noodopvang waren maar we zijn ontzettend blij dat
er weer meer kinderen bij ons komen spelen. We
kijken er dan ook naar uit om iedereen weer te
ontmoeten!

Nieuws van het Koningskind
Wat is het weer fijn om open te zijn en alle kinderen
weer te mogen
ontvangen. Wat hadden
ze er zin in.
Het allerleukste is
natuurlijk het naar buiten
glijden als de dag weer
voorbij is.
We zijn druk aan de slag
gegaan met het thema
rupsje nooitgenoeg. We
kunnen allemaal het liedje
al mee zingen over al het lekkers waar rupsje doorheen
kruipt.
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ook hebben we al hele mooie rupsjes geknutseld. En
gaan we binnenkort ook nog rupsjes maken met
tuinkers.

Gebedsgroep
Nu de kinderen hele dagen naar ons IKC mogen en
kleine groepen zijn toegestaan, gaat de gebedsgroep
ook weer opstarten. Op maandag 8 juni om 10.00
uur is iedereen van harte welkom bij Mariëlle Nobel,
Vincent van Goghlaan 65. Neem je baby/peuter gerust
mee. Pray more, worry less!

Camping schoolmelk
De eerste levering voor de abonnementhouders zal,
volgens het reguliere schema, weer plaatsvinden op
maandag 8 juni.

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

denkt Haman dat het over hemzelf gaat. Maar het
loopt net even anders…
Week 26
Komt het goed?
Ester 7:1-10, Ester 8 en Ester 9:1-32
Haman wordt ontmaskerd, maar de koning kan zijn
wet niet ongedaan maken. Komt het goed als de
koning er een andere wet naar stelt?
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.

Bijbelrooster
Week 23
Hoe durf je!
Ester 1 en Ester 2 :1-18
Koning Ahasveros geeft een groot feest waarop
iedereen kan zien hoe rijk en machtig hij is. Hij wil ook
dat zijn vrouw komt, zodat iedereen kan zien hoe mooi
zij is. Maar ze weigert. Hoe durft ze! Koning Ahasveros
stuurt haar weg en gaat later op zoek naar een nieuwe
koningin. Ester gaat naar het paleis en de koning is erg
van haar onder de indruk.
Week 24
Kun jij iets doen?
Ester 2:19-23, Ester 3 enEster 4:1-17
Mordechai, de neef van Ester, ontdekt een complot
tegen de koning. Hij komt in actie en redt zo het leven
van koning Ahasveros. Als Mordechai niet wil buigen
voor de hoge minister Haman, wordt een
verschrikkelijk bevel uitgevaardigd tegen de Joden. Kan
Ester iets doen om het te voorkomen?

De volgende maandbrief verschijnt op 02-07-2020.

Week 25
Op zijn kop
Ester 5:1 1-14 en Ester 6:1-14
Haman en koning Ahasveros komen eten bij koningin
Ester. Haman is erg trots, maar ook nog steeds
verongelijkt omdat Mordechai niet voor hem buigt. Als
de koning hem vraagt hoe hij iemand eer kan bewijzen,
Ontwikkel jezelf, groei samen!
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