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Themaweek ‘Kerk en School’
Afsluitende kerkdienst in de
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Inloop schoolmaatschappelijk
werker van 14.00 u. – 15.00 u.
Inleveren schoenendozen
(actie4kids)
Schoen zetten
Alvast voor in de agenda:
Sinterklaasviering
Kerstviering in de groepen
Kerstvakantie

Nieuwe leerlingen
We verwelkomen deze maand Evelina, Bas, Micha,
Jonah, Mason, Benthe, Marèl, Renée en op de PSG:
Erik, Joy en Naomi. We wensen hen en hun
ouders/verzorgers een hele fijne tijd op ons IKC.

Inspiratie dag VCOPS
De Vereniging voor Christelijk Onderwijs in
Papendrecht en Sliedrecht (VCOPS) heeft op 30
oktober een inspiratie dag georganiseerd voor al haar
personeel. Naast medewerkers waren ook de
kinderopvangpartners, stagiaires en Raad van Toezicht
uitgenodigd. Het thema van deze dag was ‘VCOPS’s
Got Talent’. De dag werd afgetrapt door
keynotespreker Mark Mieras. Deze
wetenschapsjournalist legde op geheel luchtige wijze
de ontwikkeling van het kinderenbrein uit in relatie tot
onderwijs. Vervolgens konden de meer dan 200
medewerkers twee workshops volgen, die gegeven
werden door specialisten van VCOPS zelf. Het veelzijdig
palet van workshops bestond uit: beeldenken,
breindidaktiek, het TASC model, kennismaken met
Micro:bit en Scratch, muziek, rekenen, mediërend
leren, positieve feedback en het wonderlijk brein.
Behalve het leren van en met elkaar, was er ook tijd
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voor ontmoeting. Uit de reacties van de deelnemers
blijkt dat het een succesvolle, geslaagde en
inspirerende dag is geweest.

Beeldgebruikvoorkeuren
Vanaf heden kunt u in uw account
beeldgebruikvoorkeuren (privacy) in Social Schools
invoeren. I.v.m. de AVG zijn wij verplicht deze
informatie te registeren. Alvast bedankt voor uw
medewerking.

Themaweek ‘Kerk en School’
Van 4-10 november is de themaweek Kerk en School.
Op school gaan we aan de slag rondom het thema
'Feest'. In de klassen zullen de verhalen ‘de koninklijke
bruiloft’ en ‘de bruiloft te Kana’ verteld worden. Ook
worden er bijpassende liedjes gezongen. Alle groepen
brengen vandaag, 7 november, een bezoek aan de
Sionskerk.
Op zondag 10 november om 9.30 uur zal de
themaweek worden afgesloten met een kerkdienst in
de Sionskerk. U bent van harte welkom!

Sinterklaasviering
Het is nog een groot geheim voor de kinderen van de
onderbouw, maar op donderdag 5 december bezoeken
de Sint en Pieten ons IKC. Bij goed weer zullen we hen
om 8.45 uur verwelkomen en toezingen op het plein
(van der Palmstraat). U bent van harte welkom! Bij
slecht weer is de ontvangst binnen in de grote hal, u
bent ook dan van harte welkom maar de ruimte is
beperkt. Dinsdagochtend 26 november mogen de
kinderen hun schoen zetten.

Even voorstellen
Vanaf september 2019 werken onze collega’s van de
opvang onder leiding van Mary Opperman. Graag stelt
ze zich aan u voor:
Mijn naam is Mary Opperman, 37
jaar, woonachtig in Oud-Alblas
en al ruim 15 jaar verbonden aan
kinderopvang organisatie Wasko.
Ik ben als pedagogisch
medewerker werkzaam geweest
op verschillende locaties. In die functie heb ik
verschillende leuke projecten mogen uitvoeren,
waaronder het opzetten van de allereerste sport-BSO
in Papendrecht. Inmiddels bekleed ik al weer ca. 7 jaar
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tevens op verschillende locaties werkzaam geweest,
waarbij ik o.a. veel ervaring heb opgedaan met
peuterspeelgroep-werk en VVE. Zelf ben ik moeder van
twee zoons (Ravi van 12 jaar en Bran van 3 jaar),die
beiden in hun ontwikkeling extra ondersteuning nodig
hebben. Hierdoor weet ik goed de weg in de
hulpverlening en ondersteuning in de omgeving. Iets
wat in mijn werkzaamheden regelmatig goed van pas
komt.

Spreekuur (inloop) SMW
Maakt u zich zorgen om of heeft u vragen over de
ontwikkeling van uw kind (denk aan opvoeding,
welzijn, scheidingsproblematiek etc.), dan kunt u
terecht bij onze schoolmaatschappelijk werker Eva
Donatz. Zij heeft van 14.00 uur tot ca 15.00 uur
spreekuur op de volgende data (deze kunt u ook
terugvinden in de agenda van SocialSchools):
Maandag 11-11
Donderdag 21-11
Maandag 2-12
Donderdag 19-12
Donderdag 9-1
Maandag 20-1
Maandag 3-2

Maandag 17-2
Donderdag 5-3
Maandag 16-3
Donderdag 2-4
Maandag 13-4
Donderdag 7-5
Maandag 18-5

Nieuws van de PSG
De afgelopen weken zijn we alles te weten gekomen
over auto’s, vrachtauto’s en wie op welk voertuig rijdt.
Dit omdat het boek van de Kinderboekenweek dit jaar
‘’Boer Boris hoe gaan we er heen?’’ is. Zo heeft u
misschien kunnen zien op Facebook dat er een grote
vrachtauto van de Vego langs is geweest. Dat was toch
wel een beetje spannend, vooral als dan de grote
toeter aanging. De kinderen waren heel stoer en
durfden in de grote vrachtwagen te klimmen en op de
stoel van de chauffeur te zitten. Een aantal kinderen
konden het ook niet laten om even op de toeter te
duwen, dikke pret! Met elkaar zingen we nu het liedje
‘klein rood autootje, waar breng je ons naar toe’,
hebben we met elkaar gestempeld waar het vliegtuig,
de auto en de boot hoort en speelden we in de
autohoek. Wat is onze garage dan gaaf! Stiekem zijn de
juffen ondertussen al weer druk bezig met de
voorbereidingen voor het hoge bezoek wat half
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november gaat komen.
We kijken uit naar ons nieuwe thema.

Nieuws van de opvang
We hebben weer een gezellige vakantie achter de rug.
We zijn begonnen met een uitstapje naar Stuif in de
sportzaal, daar hebben we geklauterd, gesprongen en
geknutseld. Op de andere dagen
hebben we lekkere
eikeltjes van donuts,
een appeltaart en
uilenkoekjes
gemaakt. Daarnaast
hebben we
regenkokers en
windlichten
geknutseld, bomen
gestempeld en een
mooie sjaal gemaakt
d.m.v. arm-breien.
Ons nieuwe thema voor de komende
tijd is de herfst.

Regel van de maand
Wij zorgen met elkaar voor rust in en om de school.

Bijbelrooster
Week 44
Stop!
Genesis 18:16-33 en 19:1-38
In Sodom gebeuren zulke erge dingen, dat God de stad
moet straffen. Maar Abraham onderhandelt met God:
Als er tien rechtvaardigen zijn, zou u dan de stad niet
sparen? Als de engelen naar Sodom gaan, ontdekken ze
dat die tien rechtvaardigen niet te vinden zijn. De stad
staat bol van vreemdelingenhaat, geweld en
minachting. Daarom moeten Lot en zijn familie weg uit
die stad.
Week 45
Zorg voor mij
Genesis 21:1-21, 22:1-19 en 23:1-20
Hagar wordt met haar zoon Ismaël de woestijn in
gestuurd. Abraham wordt met zijn zoon Isaak de berg
op gestuurd, waar hij hem moet offeren. Wie zorgt nog
voor kinderen, als hun ouders dat niet kunnen? Wie
zorgt voor ouders, als ze niet weten hoe het verder
moet?
info@ikcbeatrix.nl – www.ikcbeatrix.nl

Maandbrief november 2019
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Week 46
Wat is het waard?
Genesis 24: 1-67 en 25:19-34
De knecht van Abraham moet een vrouw zoeken voor
Isaak. Hij vindt Rebekka ver weg, en zij laat alles achter
om haar nieuwe leven te beginnen Later wordt
Rebekka moeder van twee jongens, die ook twee
volken zijn. Esau verkoopt zijn rechten voor een kop
soep.
Week 47
Ben jij het echt?
Genesis 27:1-40, 28:10 en 29:1-24
Verkleed als zijn broer gaat Jakob naar vader Isaak om
de zegen in ontvangst te nemen. Nu is hij gezegend,
maar hij moet wel vluchten. In de woestijn ontdekt hij
dat God bij hem is. Hij komt uit bij Laban, een broer
van zijn moeder.
Week 48
Verrassing!
Genesis 29:15-30, 30:25-43 en 33:1-20
Jakob denkt dat Rachel zijn bruid is, maar de volgende
ochtend blijkt dat hij met Lea getrouwd is. Als hij ouder
is, gaat hij zijn broer Esau tegemoet. Een groot
geschenk gaat voor hem uit.
De volgende maandbrief verschijnt op:
08-01-2020
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