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02-10
05-10
10-10
14-10
15-10
21-10
22-10
30-10
30-10
05-10
08-10
14-10

16-10
17-10
17-10
21-10 t/m 25-10
30-10

04 t/m 10-11
05 en 07-11
18 t/m 21-11

Gefeliciteerd:
Corinne van Loon
Anneloes Lodder
Linda van der Linden
Annick de Jong
Ilse Joan van Engelen
Ellen Bikker
Sabrina Jongenotter
Martijn Lemcke
Eva van den Berg
Dag van de leraar
Kijkochtend
Inloopochtend/high tea
gebedsgroep
Bag2School
Inlevermoment 19.00 – 20.00
inlevermoment vóór 9.00
Skate Thursday
Herfstvakantie
Studiedag, alle leerlingen zijn
vrij
Alvast voor in de agenda:
Themaweek ‘Kerk en School’
Fietscontroles (info volgt)
Schoenendoosactie

Nieuwe leerlingen
We verwelkomen deze maand Fynn, Kay, Phoenix,
Emelly, Jonathan en op de PSG: Tyler, Toontje, Megan,
Anna, Jaylina, Sem, Daan en Eva. We wensen hen en
hun ouders/verzorgers een hele fijne tijd op ons IKC.

Collecte Startviering
Bij de jaarlijkse startviering hebben we met elkaar het
nieuwe cursusjaar geopend. We hebben Gods zegen
gevraagd over dit nieuwe jaar. Naar aanleiding van de
collecte die tijdens de viering werd gehouden, is een
mooi bedrag van € 480,00 overgemaakt naar stichting
Manneka. Het echtpaar Mambu en Anneke verrichten
namens deze stichting ontwikkelingswerk in
Liberia. Het geld wordt besteed voor aanschaf van
schoolmeubilair.

Ontwikkel jezelf, groei samen!

Kinderboekenweek
Op woensdagochtend 2 oktober hebben we op een
ludieke wijze de Kinderboekenweek officieel geopend.
Een aantal leerkrachten verscheen niet op ons IKC, we
kregen te horen dat ze op
vakantie waren. Gelukkig
werden ze net op tijd
teruggebracht, met een
schitterende oude
Amerikaanse auto. Ze
stapten uit met
spandoeken waarop stond:
'Ga je mee op reis?' en 'Reis
je mee?', behorend bij het
thema 'Reis mee' en 'Op
reis' (Chr. kinderboekenmaand). Toen alle kinderen van
de groepen 4 t/m 8 binnen waren, mochten de
kinderen van de groepen 1 t/m 3 buiten kijken naar die
schitterende auto. Vervolgens reden een aantal
stagiaires met de auto weg om ‘op vakantie te gaan’.
Goede reis! De Kinderboekenweek duurt tot en met 13
oktober. Kijk op Facebook en Instagram voor meer
foto’s.

Boeken gevraagd voor de boekenmarkt
Tot en met vrijdag 4 oktober kunt u boeken die u of uw
kinderen niet meer lezen, inleveren in de hal (onder de
trap: boeken voor volwassenen, kinderboeken,
stripboeken). De boeken worden voor andere ouders en
belangstellenden aangeboden op woensdag 9 oktober
van 12.15 uur - 13.30 uur. De opbrengst van deze verkoop
komt ten goede aan ons IKC.

Landelijke Stakingsdag 6 november
Wellicht heeft u via de media begrepen dat de vakbonden
een onderwijsstaking hebben aangekondigd op woensdag
6 november. Het leraren- en schoolleiderstekort is zo
groot, dat dagelijks in het hele land klassen naar huis
worden gestuurd. Vlak voor de zomer hebben de
vakbonden en de werkgevers, bij het kabinet gezamenlijk
een claim neergelegd van 423,5 miljoen euro in 2020 voor
een noodpakket voor het primair en voortgezet
onderwijs. Dit noodpakket blijft nodig om de tekorten in
het onderwijs aan te pakken. Bij de algemene politieke
beschouwingen werd duidelijk dat dit kabinet niet wil
investeren in onderwijs. Nadat de onderwijsbonden en de
werkgeversorganisaties onlangs in een gezamenlijke brief
een dringende oproep aan premier Rutte deden tot een
gesprek op korte termijn, blijkt Rutte, samen met Slob, nu
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het kabinet een ultimatum gesteld tot 21 oktober. Tot die
tijd gaan de onderwijsbonden verder met de planning van
de stakingsdag. Houdt u er rekening mee dat er dus
mogelijk op 6 november wordt gestaakt. We houden u
uiteraard op de hoogte, maar dat zal pas na 21 oktober
zijn.

Typecursus groep 6 gestart
Elk jaar in groep 6 krijgen de kinderen via ons IKC een
digitale typecursus aangeboden. Onze visie is dat we als
IKC deze vaardigheid dienen te faciliteren als extra
aanbod. Ouders hoeven deze cursus dus niet te betalen,
maar we vragen wel de medewerking om de kinderen
thuis te laten oefenen. De kinderen werken met de
Typetuin en de bedoeling is dat ze dit cursusjaar hun
typediploma halen. We wensen hen veel succes toe.

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.

Actie4Kids – Schoenendoosactie
Net als voorgaande jaren doen we weer mee met de
schoenendoosactie van Actie4Kids. U ontvangt
binnenkort een folder met daarin de instructies. 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.actie4kids.nl vindt u meer informatie. De dozen
kunnen bij ons ingeleverd worden van maandag 18 tot en
met donderdag 21 november.

Verkeersveiligheid
De herfst is weer aangebroken. Vooral bij regenachtig
weer ontstaan er door de grote hoeveelheid auto’s
vaak gevaarlijke situaties. Parkeren mag alleen in de
daarvoor bestemde vakken. Laten we er met elkaar
voor zorgen dat we, in het belang van de veiligheid (en
voorbeeld voor) onze kinderen, ons aan de
verkeersregels houden. Blijf in de buurt van ons IKC
tevens altijd op uw hoede voor onverwachte situaties!

maar we hopen dat ondanks dat, u het ook als prettig
ervaart. We gaan weer leuke activiteiten van de
bijdragen organiseren, zoals bijvoorbeeld de aanschaf
van (voor)leesboeken tijdens de Kinderboekenweek,
de Paaslunch, het Sinterklaasfeest, Kerstviering,
Zomerfeest en nog veel meer!
Aan het einde van dit jaar gaat ons gewaardeerde lid
Pam vanwege een verhuizing de ouderraad verlaten.
Daarmee komt er een plek beschikbaar binnen de
ouderraad en zijn wij op zoek zijn naar een enthousiast
nieuw lid. Heeft u interesse? Stuurt u ons dan uiterlijk
14 oktober 2019 een mail. Ons e-mail adres
is: or@ikcbeatrix.nl
Vergeet u niet de eerstvolgende inzameling van
Bag2School? Deze zal plaatsvinden op woensdagavond
16 oktober tussen 19:00 en 20:00 en
donderdagochtend 17 oktober vóór 9:00. 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!

Nieuws van de PSG
We zijn deze week begonnen met het thema ‘Toet
toet’ wat hoor ik daar. Dit omdat het boek van de
Kinderboekenweek dit jaar ‘’Boer Boris hoe gaan we er
heen?’’ is. We gaan ontdekken welke voertuigen er
allemaal zijn en waar ze zich
bewegen. Zo komt er deze week een
grote vrachtauto van de Vego langs
waar we in
mogen kijken.
We ontdekken wat er gebeurt als
we met de wielen van de auto
door het zout heen rijden. We
hebben met onze voeten al grote
kiepwagens gemaakt. Dat was een gekriebel aan onze
voeten toen de verf erop kwam. Op de tafel kunnen
we zelf een autoweg of treinbaan
maken. Er is al een heuse file
ontstaan.

Nieuws van de ouderraad
Afgelopen dinsdag heeft u weer het jaarlijkse verzoek
voor de vrijwillige ouderbijdrage ontvangen. Deze keer
hebben we een betaallink bijgevoegd. We merken nu
al dat dit snel werkt! Helaas kon niet alles met één link
Ontwikkel jezelf, groei samen!
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Nieuws van de opvang

Bijbelrooster

De afgelopen weken hebben we weer van alles gedaan
op de middagen. Zo hebben we met krimpie dimpie
mooie dingen
gemaakt,
appelflappen
gebakken en nog
veel meer.
We zijn inmiddels
al begonnen met
ons nieuwe
thema, namelijk het thema “op
reis” van
de Kinderboekenweek. We
hebben mooie vliegtuigen van
hout gezaagd en van lego
windauto’s gemaakt die zelf
vooruit konden rijden.

Week 40
Babbelstad
Genesis 9:18-29, 10:1-32 en Genesis 11
De nakomelingen van Noach verspreiden zich over de
aarde. In Babel besluiten ze een toren te bouwen, zo
hoog als de hemel. Maar het gaat mis. Mensen
verliezen het contact met elkaar, ze begrijpen elkaar
niet meer. Babel wordt een babbelstad waar iedereen
praat maar niemand een ander verstaat.

Kinderorkest
Na de herfstvakantie start het kinderorkest voor de
groepen 5 t/m 8 van ons IKC weer! We gaan o.a.
sinterklaas- en kerst liederen oefenen. Heeft uw kind
ten minste 1 jaar les op een instrument en zin om
opons IKC wekelijks te musiceren tot aan de kerst, geef
hem/haar dan nu op! De dag en tijd is van later orde,
maar wordt gemeld, zodra het bekend is. U kunt uw
kind opgeven door een mailtje te sturen naar:
grace.maurer@ikcbeatrix.nl Opgeven kan tot de
herfstvakantie. Ik zie uit naar jullie reacties!

Lief en leed
Joan Visser is moeder geworden van Anna Roos. Ook
Deborah Kluithooft mogen we feliciteren met haar
dochter Jinthe. We wensen hen beiden veel liefde,
geluk en gezondheid toe met hun mooie dochters.

Regel van de maand
Wij zorgen dat iedereen erbij hoort en zich veilig voelt
op school.

Gebedsgroep
Samen bidden, samen zoeken, naar het plan van onze
Heer... Wil je met andere (groot)ouders bidden voor de
kinderen, leerkrachten en alles rondom school?
Op maandag 14 oktober is er een inloopochtend/high
tea van de gebedsgroep van het IKC Beatrix. Om 8.30
uur bij Mariëlle Nobel op de Vincent van Goghlaan 65.
Van harte welkom!
Ontwikkel jezelf, groei samen!

Week 41
Waar ga je heen?
Genesis 12:1-20 en 13:1-18
Abram wordt door God geroepen. Hij gaat weg uit zijn
land, weg uit zijn familie, op reis naar een toekomst die
God hem zal wijzen. In het tweede verhaal horen we
over Abram en zijn neef Lot. Ze gaan elk op een eigen
plek wonen en Lot mag kiezen. Hij kiest het land dat
hem het mooist lijkt.
Week 42/43
Beloofd is beloofd
Genesis 15:1-21, 16:1-16 en 18:1-15
God heeft Abram een kind beloofd. Maar het is nog
niet makkelijk om te blijven geloven in die belofte.
Moet Abram misschien zelf iets doen om God te
helpen bij het uitvoeren van zijn belofte? Of moet hij
gewoon afwachten? Uiteindelijk ontdekt hij dat God
doet wat hij zegt: Sara en Abram krijgen een kind.
Week 44 – 28-10 t/m 1-11
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.
De volgende maandbrief verschijnt op:
05-11-2019
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