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Kalender                              

 
 

 
Nieuwe leerlingen 

We verwelkomen deze maand bij ons onderwijs 
Sophie, Alimirza, Jayden en Romée. We wensen 
hen en hun ouders/verzorgers een fijne tijd op ons 
IKC toe. 

 
Nieuws van de OR  
-De meivakantie is weer voorbij en we zijn aan het 
laatste deel van dit cursusjaar begonnen. 
We kunnen terugkijken op een fijn paasfeest en 
ook de koningsspelen waren weer sportief en 
gezellig. De kinderen hebben genoten! 
 
-Er is voor de inzameling van Bag2School 587 kilo 
aan kleding en textiel ingeleverd, dit heeft een 
bedrag van EUR 187,10 opgeleverd! Hartelijk 
bedankt hiervoor! 
 
-In week 21 komt de fotograaf. Binnenkort 
ontvangt u hier meer informatie over. 
 

 
 

 
Nieuws van de opvang 

Bij de opvang hebben we een 
heerlijke meivakantie achter de 
rug. Ons thema was ‘Spaghetti en 
Confetti’. We waanden ons in 

Italië en aten heerlijke zelfgemaakte pizza’s. We 
maakten gondels van fruit, knutselden zelf ijsjes 

en speelden 
verstoppertje door het 
IKC!  Ook hebben we 
genoten van het lekkere 
weer, waardoor we veel 
buiten konden spelen.  
 

Lief en leed 
Eva (leerkracht groep 3) en haar Björn geven 
elkaar op 25 mei het jawoord. Het feest wordt 
samen met de kinderen van groep 3B gevierd. We 
wensen het bruidspaar alvast een hele mooie dag 
toe! 

 
Sportdag groepen 7 en 8  
De groepen 7 en 8 zijn donderdagmiddag 16 juni 
(vanaf 12.00 uur) vrij i.v.m. de sportdag op 17 juni 
(van 8.30 uur tot 14.00 uur). 

Pleegouder worden 
Onderstaand bericht plaatsen wij namens Horizon 
Pleegzorg: 
Elk kind verdient het om vanuit een veilig thuis op 
te groeien en te genieten van het leven.  Wilt u 
voor een korte tijd betrokken zijn of juist liever 
voor de lange duur? Heeft u alleen in het weekend 
tijd of kunt u ook door de week? Horizon 
Pleegzorg heet u graag van harte welkom.  
 
Kom naar onze voorlichtingsavond in Dordrecht! 
Tijdens onze voorlichting krijgt u alle informatie 
om een goede keuze te maken, te weten te komen 
of het pleegouderschap bij u past en kunt u vragen 
stellen aan een pleegouder uit uw regio.  We zien 
u graag op: woensdag 18 mei 2022 om 20.00 uur  

 
02-05 
04-05 
 
14-05 
22-05 
26-05 
29-05 
31-05 

Gefeliciteerd 
Kitty de Jong 
Corrie Tuinstra,  
Madelon Berger 
Ilse Tanamal 
Ineke Korsten 
Nirmen Denha 
Joan Visser 
Henriët van Pelt 

10-05 Eindtoets groepen 8 

23-05 t/m 25-05 Fotograaf 

26-05 en 27-05 Hemelvaart (vrij) 

 
06-06 
10-06 
17-06 

Alvast voor in de agenda: 
2e Pinksterdag (vrij) 
Juffen- en meesterdag 
Sportdag groepen 7 en 8 



                                                     

                        

                                             Maandbrief  

                             mei 2022  

                                                                                                           
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Ontwikkel jezelf, groei samen!                                                                                        info@ikcbeatrix.nl – www.ikcbeatrix.nl 

 

in Dordrecht.  
De avond vindt plaats op ons kantoor aan de Korte 
Parallelweg 1 in Dordrecht.  
 
U kunt zich aanmelden via 
www.horizonpleegzorg.nl/voorlichting/    
Voor meer informatie over pleegzorg en voor een 
kort filmpje van een pleeggezin, ga naar 
www.horizonpleegzorg.nl   

Gebedsgroep  
Maandag 16 mei is er om 10.00 uur gebedsgroep 
bij Mariëlle Nobel (Vincent van Goghlaan 65). Wil 
je meer weten over de gebedsgroep, of heb je 
gebedspunten voor ons? Mail dan naar ons 
nieuwe emailadres gebedsgroep@ikcbeatrix.nl. 
Alle gebedsverzoeken worden vertrouwelijk 
behandeld.  

 
Regel van de maand 
Problemen lossen we pratend op. 

 
Bijbelrooster 
Week 19 
Hier is de koning 
1 Samuel 10: 2-27 en 12: 1-25 
Saul wordt koning over Israël. Op de dag van zijn 
uitverkiezing verstopt hij zich tussen de bagage. Is 
dat nou een koning? Samuel blijft het volk 
vertellen dat ze naar God moeten luisteren. 

Week 20 
Spijt 
1. Samuel 13: 1-14 en 15: 1-31 
Saul is de koning in Gods naam. Maar soms doet 
hij wat hij zelf wil in plaats van wat de Heer van 
hem vraagt. Daarom kan hij geen koning blijven. 
 
Week 21 
Verder dan je kijken kunt 
Handelingen 1: 1-11 
Jezus gaat naar de hemel. Toch betekent dat niet  
 

 
 
dat zijn verhaal is afgelopen: de leerlingen moeten 
verder kijken. 
 
Week 22 
Vol vuur 
Handelingen 1: 12-26 en 2: 1-40 
De lege plek van Judas wordt ingevuld. Tijdens het 
pinksterfeest komt de heilige Geest bij de  
leerlingen. Nu kunnen ze vol vuur gaan vertellen 
over Jezus en over Gods koninkrijk.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De volgende maandbrief verschijnt o.v.b. op 9 juni 2022 
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