Maandbrief mei 2020
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Kalender
02-05
04-05
14-05
26-05
27-05
29-05
21 en 22-05
18-05 en 19-05
01-06
10-06

Gefeliciteerd:
Kitty de Jong
Corrie Tuinstra
Madelon Berger
Ilse Tanamal
Nirmen Denha
Rick ten Hulzen
Joan Visser
Hemelvaartweekend
Fotograaf
Alvast voor in de agenda
2e Pinksterdag
Bag2School 19.00 – 20.00

Heropening IKC Beatrix
Vlak voor de meivakantie kregen we te horen dat de
kinderopvang en het basisonderwijs op 11 mei weer
(deels) open zouden gaan. Na allerlei organisatorische
zaken en het nemen van allerhande hygiëne
maatregelen, mochten we de kinderen op 11 mei
ontmoeten. Ontzettend leuk om elkaar weer -in het
echt- te zien en met elkaar over de afgelopen periode
te praten, maar ook de werkzaamheden op te pakken.
In eerste instantie op de hoofdvakken en met halve
groepen. Maar goed, een eerste stap is gezet. Een
eerste, maar ook spannende stap. Op dit moment is
het nog niet duidelijk hoe lang we op deze wijze
moeten werken. Het kan zijn dat we na 1 juni weer
helemaal open gaan, maar het kan ook zijn dat we nog
met halve groepen verder moeten. Daarom zal er
vanuit de MR vandaag nog, met een korte enquête aan
de ouders, bekeken worden of we onze keus van halve
dagen moeten heroverwegen.
We willen nogmaals onze bewondering uitspreken
voor alle ouders die de afgelopen weken thuis met de
kinderen hebben gewerkt tijden het onderwijs op
afstand. Petje af!!
Ook deze periode hebben de kinderen thuiswerk, maar
wel anders dan de afgelopen periode. Samen met u
werken we verder en zien we er naar uit dat we snel
alle kinderen weer tegelijk voor ons kunnen zien. Veel
succes deze periode allemaal!

Nieuwe leerlingen
We verwelkomen deze maand op de peutergroep
Norah, Ilay, Nolenn, Toontje en bij het onderwijs Vera,
Boaz, Kyra, Selin, Luciano, Levi, Anna en Jesse. We
wensen hen en hun ouders/verzorgers een hele fijne
tijd op ons IKC.

Nieuws van de ouderraad
De afgelopen periode is voor de Ouderraad een rustige
periode geweest. We hebben ons allemaal gefocust op
het thuis helpen van onze kinderen met hun thuiswerk.
Dat ging vast niet even makkelijk voor iedereen maar
er op terugkijkend is het fijn dat we de middelen en
mogelijkheden hebben gehad om op deze manier toch
invulling te geven aan het onderwijs van de kinderen.
Nu, na 8 weken “corona-tijd” inclusief de meivakantie,
kunnen onze kinderen op 11 mei weer naar school. Dat
is voor de kinderen erg fijn en daar zijn we dan ook
dankbaar voor.
Langzaam aan hopen we weer te gaan starten.
Allereerst staat voor de week van 18 mei de fotograaf
op de planning. Er wordt nog gekeken naar hoe we hier
op een veilige manier invulling aan kunnen geven.
Omdat Bag2School in april niet door kon gaan staat de
inzameling van kleding nu gepland voor woensdag 10
juni tussen 19:00 en 20:00 uur. U kunt behalve kleding
en schoenen ook lakens, dekens, knuffelbeesten,
gordijnen en tassen inleveren. Per ingezamelde kilo
ontvangen wij 0,30 cent, waar we weer leuke
activiteiten van kunnen organiseren!

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!

Spreekuur (inloop) SMW
De spreekuren van deze maand komen
vanzelfsprekend te vervallen. We kunnen ons echter
voorstellen dat juist in deze tijd hulp hard nodig is. U
kunt altijd contact opnemen met onze
schoolmaatschappelijk werker Eva Donatz, zij kan met

Ontwikkel jezelf, groei samen!
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even een ‘praatje’ maken. Voor informatie en tips kunt
u kijken op:
https://www.sterkpapendrecht.nl/nieuwsberichtencorona/

Nieuws van het Koningskind
Wat zijn we blij dat we weer open zijn, en iedereen
weer mogen ontvangen!
De komende periode gaan wij aan de slag met het
thema rupsje nooitgenoeg. We gaan lezen hoeveel
appels, pruimen en nog veel meer lekkere dingen hij
kan opeten en we gaan plantjes zaaien in de vorm van
een rups. Kortom, we maken er weer een gezellige,
leerzame tijd van.

Regel van de maand
Problemen lossen we pratend op.

Ene, de Eeuwige van Israël. Daarmee doet hij God
verdriet.
Week 21
Een mantel in twaalf stukken
Koningen 11:26-39 en 11:41-12:20
Het koningschap van Salomo heeft geen toekomst. Een
mantel wordt in twaalf stukken gescheurd., als teken
van wat Israël te wachten staat. Het land zal
uiteenvallen.
Week 22
Hoe moet het verder?
Handelingen 1:1-11, 2;1-13 en 2:42-47
In de week tussen Hemelvaart en Pinksteren lezen we
de verhalen die bij deze feestdagen horen. We horen
hoe Jezus naar de hemel gaat en hoe later de heilige
Geest neerdaalt op de hoofden van de leerlingen.

Gebedsgroep
Voorlopig is er geen gebedsgroep i.v.m. het
coronavirus. Maar thuis bidden kan altijd!
Weest in geen ding bezorgd; maar laat uw
begeerten in alles, door bidden en smeken, met
dankzegging bekend worden
bij God; en de vrede Gods, die alle verstand te
boven gaat, zal uw harten en uw zinnen bewaren
in Christus Jezus.
(Filippenzen 4:6-7)

Bijbelrooster
Week 19
Hier woon ik
Koningen 6, 7: 1-12 en 9:1-9
Salomo bouwt een tempel voor de Heer. Het is een
heilige plek, waar God bij de mensen kan wonen. Later
bouwt Salomo ook nog een paleis voor zichzelf. Als de
tempel en het paleis klaar zijn, belooft God dat hij zich
in Jeruzalem zal laten vinden.
Week 20
Ik heb alles
Koningen 10:1-29 en 11:1-13
Een buitenlandse koningin komt kijken naar de rijkdom
en het succes van Salomo. De koning heeft van alles
veel. Maar hij aanbidt ook veel goden in plaats van de
Ontwikkel jezelf, groei samen!

De volgende maandbrief verschijnt op 4 juni 2020.
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