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Kalender                                        

 

Nieuwe leerlingen 

We verwelkomen deze maand bij het onderwijs Norah 
en Miané. We wensen hen en hun 
ouder(s)/verzorger(s) een fijne tijd op ons IKC toe.  
 
Mogelijk uitval in het najaar 

De eerste periode van dit cursusjaar hebben we 
nagenoeg geen uitval gehad door ziekte of corona 
gerelateerde problematiek. Toch willen we voorzichtig 
blijven, we weten niet hoe het najaar eruit zal zien. Het 
credo blijft vooralsnog dat iedereen zich met klachten 
moet laten testen en dit kan betekenen dat  
medewerkers voor een korte periode niet aanwezig 
kunnen zijn (afhankelijk van de testsnelheid). Tevens 
verwacht men een griepgolf wat ook voor uitval kan 
zorgen. We proberen dit zo goed mogelijk op te lossen, 
maar willen wel al aangeven dat in het onderwijs 
nauwelijks of geen invallers beschikbaar zijn. Ondanks 
onze inspanningen, kunnen er situaties ontstaan dat 
we groepen naar huis moeten sturen. We rekenen 
daarbij op uw begrip.  
 

Groepen 5 t/m 8 les op vrijdagmiddag 

Na de herfstvakantie (tot de meivakantie) hebben de 
groepen 5 t/m 8 ook op vrijdagmiddag weer les tot 
14.30 uur. Dit betekent dat de kinderen ook op vrijdag 
een lunchpakketje mee moeten nemen. De vrijdag 
voor de kerstvakantie, voorjaarsvakantie en 
meivakantie hoeft dat niet, alle kinderen zijn dan vanaf 
12.00 uur vrij.  
 

 
Skate Thursday  

Donderdag 14 oktober is het weer ‘Skate Thursday’. 
Alle kinderen mogen op wieltjes naar het IKC komen 
(b.v. skates, rolschaatsen, skateboard, space scooter, 
hoverboard, etc.) Denk eraan om gewone schoenen 
mee te nemen bij skates/rolschaatsen! 
 

Oudertevredenheidsonderzoek 
Na de herfstvakantie krijgt u de gelegenheid om een 
digitale vragenlijst in te vullen. U mag op verschillende 
thema’s aangeven wat u daarvan vindt. We zijn, in het 
kader van kwaliteit, nieuwsgierig hoe u over bepaalde 
zaken denkt en waar wij onze kwaliteit kunnen 
verbeteren. U wordt uitgenodigd via een bericht met 
daarin een link naar de vragenlijst.  
 

Dag van de leraar en pedagogisch 
medewerker 

Op 16 september en 5 oktober was het respectievelijk 
de dag van de Pedagogisch medewerker en de Dag van 
de Leraar. Hier hebben we uiteraard aandacht aan 
besteed. We willen onze dank en waardering 
uitspreken aan alle medewerkers die dagelijks hun 
schouders eronder zetten om de opvang en het 
onderwijs voor uw kind zo goed mogelijk te verzorgen.  
 

Dagopvang binnen ons IKC - 
behoeftepeiling 

Bedankt voor het massaal invullen van de 
behoeftepeiling over de dagopvang. We zijn blij u te 
kunnen vermelden dat er voldoende animo is voor het 
openen van een verticale (0 t/m 4 jaar bij elkaar) 
dagopvanggroep. Achter de schermen zijn de eerste 
acties al in gang gezet om in januari 2022 
(streefdatum) deze groep te kunnen openen. Wanneer 
u heeft aangegeven belangstelling te hebben voor deze 
groep zal een medewerker van de kindplanning 
uiterlijk in november contact met u opnemen om de 
plaatsing verder met u af te stemmen en definitief te 
maken. 
  
Kinderboekenweek 

Van 6 t/m 17 oktober is het Kinderboekenweek met als 
thema: Worden wat je wil. 
Op woensdagochtend 6 oktober hebben we de de 
boekenweek op een "speciale" manier geopend, met 
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voor elk wat wils. Van de kastjes voor het raam aan de 
v.d. Palmstraat maken we een boekenruil/   
minibibliotheek. Heeft u zoon/dochter een boek 
gelezen en het is nog netjes en wordt niet meer 
gebruikt, dan kan dat in onze boekenruilkast worden 
gelegd. Uit de kast kan dan, als het project gaat slagen, 
ook weer een boek worden meegenomen om te lezen 
en vervolgens weer te ruilen. Helpt u/ jij mee?  
Geef een boek, neem een boek.  
 

Collecte startviering 
De opbrengt van de startviering is €566,37, dit bedrag 
komt ten goede van de gevangenenzorg.  
Het thema voor de startviering was 'Vrij zijn'. 
De tijden van lockdown hebben ons (een beetje) 
geleerd hoe het is om te worden beperkt in onze 
vrijheid. Vrijheid mogen we vieren en tegelijkertijd 
mogen we omzien naar die mensen die niet vrij zijn. 
Vandaar dat we Gevangenzorg Nederland hebben 
gekozen als goed doel. Zij hebben een mooi project: 
kindercadeau (zie www.gevangenenzorg.nl). 
Bedankt voor uw bijdrage! 

 

Beeldgebruik voorkeuren - privacy 
Vriendelijk verzoek, indien u dit nog niet heeft gedaan, 
om In uw account van SocialSchools bij  
‘toestemmingen’ de beeldgebruik voorkeuren in te 
vullen. Zo is het voor de leerkrachten snel te 
achterhalen of dat ze wel/geen foto’s mogen maken en 
plaatsen van uw kind op SocialMedia, website of 
besloten fotoalbum. 
 

Nieuws van de OR 
De inzameling van Bag2School is op donderdagavond 
27 oktober tussen 19.00 uur-20.00 uur en op 
donderdagochtend 28 oktober tussen 8.15 uur en 8.45 
uur. Dus als u binnenkort uw kasten op gaat ruimen, 
denk dan aan ons! U kunt op deze datum uw oude 
kleding, schoenen, gordijnen en knuffels inleveren.  
 

Nieuws van de opvang 
Deze maand hebben we ons bezig gehouden met 
vriendschappen en samenwerken. We hebben 
verschillende spellen gedaan om de samenwerking met 
elkaar te vergroten. Ook hebben we 
vriendschapskoekjes -en armbandjes gemaakt met 
complimentjes.  

Nu het buiten kouder en natter wordt dient het thema 
herfst zich weer aan, hier gaan we ons de komende 
weken mee bezighouden.  

 
Nieuws van de peutergroep 
‘Welkom in mijn familie’ is het thema waar we tot de 
herfstvakantie aan werken. We hebben echte 
babyflesjes geverfd, gepuzzeld en gaan aan de slag met 
foto’s van onze eigen familie. 
Vorige week is juf Marieke op bezoek geweest met 
haar baby, Joep. 

 
Lief en leed 
- Deborah zal per ingang van 1 november helaas niet 
meer bij ons op de opvang werken. Ze gaat tijdelijk 
invallen bij kinderdagverblijf Benjamin. Gelukkig 
nemen we niet helemaal afscheid van haar, Deborah 
zal één van de vaste pedagogisch medewerksters 
worden bij de dagopvang. 
-Esther (psg) verwacht in maart haar 2e kindje. We 
wensen haar een fijne zwangerschap toe! 
-Ivy gaat ons team op de peutergroep versterken, 
welkom en veel succes! 
 
 
 
 
 

Alternatieve Kliederkerk 
We durven het nog niet aan om met veel kinderen en 
ouders in de kerk te “kliederen”, daarom hebben wij 
een heel toffe oogst-wandeltocht georganiseerd, die in 
de herfstvakantie met de gezinnen gewandeld kan 
worden. Maak met je ouders, oma en opa, broer of zus 
een wandeling door de wijk Wilgendonk van 
Papendrecht. Van 16 tot en met 24 oktober wordt er 
een tocht uitgezet met een filmpje, leuke doe-
activiteiten, raadsels en een uitdagende knutsel 
rondom het thema: oogsten.  
De wandeling is niet lang en is makkelijk te doen voor 
kinderen tussen de 4 en 12 jaar. Heb je zin om mee te 
doen, meld je dan nu al aan via 
kliederkerk@pknpapendrecht.nl en ontvang alle 
gegevens die je voor de wandeling nodig hebt digitaal. 
 
 
 

Gebedsgroep / high tea 1 november 

http://www.gevangenenzorg.nl/
mailto:kliederkerk@pknpapendrecht.nl


                                                     

                        

                                             Maandbrief oktober 2021  
                                                                                                           
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

Op maandag 11 oktober is er weer gebedsgroep, om 
10.00 uur bij Mariëlle Nobel (Vincent van Goghlaan 
65).  
 
Kennismaking- high tea 
Wil je misschien meedoen, maar eerst een keer de 
sfeer komen proeven? Dat kan op maandag 1 
november, om 10.00 uur bij Mandy Sterrenburg (Jan 
van Luykenstraat 37). Dan organiseren we een high tea 
waarbij je vrijblijvend kunt komen kennismaken. Kleine 
kinderen mogen meekomen, en het geeft niet als je 
samen bidden spannend vindt. Van harte welkom!  
 

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

 
Bijbelrooster 
Week 40 
Maken we het goed? 
Genesis 31: 25-35, 31:43-54 en 32:1-22  
Jakob is vertrokken zonder dat Laban het wist. Daarom 
komt Laban achter Jakob en zijn gezin aan- maken ze 
het goed? Als Jakob verder trekt komt Esau hem 
tegemoet. Hij heeft vierhonderd man bij zich. Jakob 
stuurt geschenken aan Esau. Zullen zij het goed kunnen 
maken? 

Week 41 
Hoe sterk ben jij? 
Genesis 32: 23-33, 33:1-11 en 35: 16-29 
Jakob is op weg naar Esau, zijn broer waar hij eerder 
voor gevlucht is. Onderweg vecht hij met een 
onbekende. Hij krijgt de naam Israël, want hij heeft 
gevochten met God en met de mensen. Als Esau en 
Jakob elkaar zien, blijkt Esau sterk genoeg om te 
vergeven. 

Week 42 
Zie je mij? 
Genesis 37: 1-36 en 39: 1-6 
Jozef heeft dromen waarin alles om hem draait en hij 
pronkt met een mooie jas. Ziet iedereen hem wel? 
Later gooien zijn broers hem in een put. Wie ziet hem 
daar? En wie ziet hem als hij als slaaf naar Egypte 
wordt gebracht? 
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De volgende maandbrief verschijnt o.v.b. op 3 november 

 

 


