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Nieuwe leerlingen
We verwelkomen deze maand bij het onderwijs Rafaël,
Joshua, Noah, Maria, Owen en op de peutergroep
Awad, Benjamin, Jelle en Jarne. We wensen hen en
hun ouder(s)/verzorger(s) een fijne tijd op ons IKC toe.

Oudertevredenheidsonderzoek
Na de herfstvakantie heeft een groot deel van de
ouders een digitale uitnodiging ontvangen om een
korte vragenlijst in te vullen. We vragen u vriendelijk,
indien u dit nog niet heeft gedaan, deze alsnog in te
vullen. U heeft tot 14 november de tijd. Alvast bedankt
voor uw medewerking.

Bag2School
Er is 453 kilo aan kleding ingeleverd en dat heeft een
bedrag van € 135,00 opgebracht! Dank aan ieder die
aan deze actie heeft meegedaan. De volgende
Bag2School actie staat in april 2022 gepland.

Dagopvang binnen ons IKC - uitgesteld
Onlangs hebben we u geïnformeerd over ons
voornemen om te starten met dagopvang binnen IKC
Beatrix. Helaas moeten we u meedelen dat we, gezien
het landelijk tekort aan kinderopvangpersoneel, waar
ook onze opvangpartner Wasko mee te maken heeft,
genoodzaakt zijn de opening van onze kinderopvang
uit te stellen. We begrijpen dat dit voor u een
teleurstelling kan zijn.
Waarom uitstellen?
Het is u waarschijnlijk niet ontgaan. De tekorten aan
personeel in de kinderopvang zijn de afgelopen
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periode fors opgelopen. Hierdoor is het momenteel
dagelijks een enorme uitdaging om te zorgen voor
voldoende personeel op de bestaande locaties. Met de
komende mogelijk griepgolf en Corona infecties in ons
achterhoofd heeft Wasko daarom moeten besluiten
om het openen van nieuwe locaties uit te stellen
totdat de personele situatie in de kinderopvang is
gestabiliseerd.
Tot wanneer geldt dit uitstel?
Het is helaas lastig te voorspellen wanneer de
arbeidsmarkt binnen de kinderopvang stabiliseert. We
zullen u uiterlijk eind maart informeren over de stand
van zaken. Mochten er eerder mogelijkheden zijn voor
de start van deze groep, dan hoort u dat uiteraard ook
van ons.

Schoenendoosactie
Net als voorgaande jaren doen we weer mee met de
schoenendoosactie. U heeft inmiddels een folder met
instructies ontvangen. Het is de bedoeling dat thuis
een schoenendoos wordt versierd en gevuld met
daarbij een bijdrage. Het is geheel vrijwillig en aan u of
u met deze mooie actie mee wilt doen. Op
www.schoenendoosactie.nl vindt u meer informatie.
De eerst dozen zijn al op ons IKC ingeleverd. U kunt de
dozen tot en met 15 november bij ons inleveren. Doet
u (weer) mee?

Boeken ruilen
De kastjes voor het raam zijn nog steeds ingericht voor
de boekenruil/minibilbiotheek. Zolang hier genoeg
belangstelling voor is, kunnen de kinderen boeken
ruilen. Dus heeft uw kind een boek gelezen, het is nog
netjes en wordt niet meer gebruikt, dan kan het
worden geruild met een boek uit de boekenruilkast.

Nieuws van de peutergroep
Abraham is het thema waarover we nu werken.
Abraham moest op reis van God en daardoor woonde
hij in een tent.
Ons huis is
daarom ook een
tent geworden,
waarin we
gezellig kunnen
spelen. Ook
lezen we boekjes in de tent en zingen we met elkaar.
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Verder gaan we net als Abraham de sterren tellen en
maken we daar iets moois mee. We kijken wat je zoal
meeneemt als je op reis gaat.

Nieuws van de opvang
Op de opvang hebben we een heerlijke herfstvakantie
achter de rug. We hebben optimaal
genoten van het
warme hefstweer. De
meeste van onze
activiteiten, stonden in
het teken van Rocking
Robots. Zo maakten
we lekkere robot
snacks van fruit,
hebben we heerlijk
gekliederd door zelf
robotsnot (slijm) te
maken, bouwden we
onze eigen robots,
bakten we robotcupcakes en aten als lunch pizza’s en
wraps. Ook hebben de kinderen afscheid
genomen van Deborah, zij gaat, zoals u
weet, totdat de dagopvang open gaat
elders werken.

Lief en leed

de farao een droom. Wie zou kunnen uitleggen wat de
dromen van de farao betekenen?
Week 45
Jij hebt talent
Genesis 41: 9-57, en Genesis 42
Jozef legt de dromen van de farao uit: na zeven jaren
van overvloed komen zeven jaren van hongersnood. Hij
krijgt zelf de opdracht om zijn goede plannnen uit te
voeren. De hongersnood slaat ook toe in Kanaän, waar
Jozefs vader en broers wonen. De broers gaan naar
Egypte omdat ze gehoord hebben dat daar graan is.
Week 46
Kan ik je vertrouwen?
Genesis 44: 14-34 en Genesis 45 en 46
Er is iets veranderd bij de broers: ze staan in voor hun
jongste broertje Benjamin. Jozef huilt en maakt zich
bekend. Hij heeft zijn broers vergeven en vraagt hen
om in Egypte te komen wonen.
Week 47
Is het nu goed?
Genesis 44:14-34 en Genesis 45 en 46
Er is iets veranderd bij de broers: ze staan in voor hun
jongste broertje Benjamin. Jozef huilt en maakt zich
bekend. Hij heeft zijn broers vergeven en vraagt hen
om in Egypte te komen wonen.
.

We verwelkomen onze nieuwe collega Marjon, zij zal
de instroomgroep gaan begeleiden.

Gebedsgroep
Op maandag 8 november is er weer gebedsgroep, om
10.00 uur bij Mariëlle Nobel (Vincent van Goglaan 65).

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

Bijbelrooster
Week 44
Hier droom ik van
Genesis 39: 7-23, 40: 1-23 en 41:1-8
In Egypte komt Jozef terecht in het huis van Potifar. Het
gaat goed, hij krijgt een belangrijke positie. Maar dan
wordt de vrouw van Potifar verliefd op hem. Als Jozef
haar afwijst, komt hij in de gevangenis terecht. Hij legt
de dromen van zijn medegevangenen uit. Daarna heeft
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De volgende maandbrief verschijnt o.v.b. op 02 december
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