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Kalender                              

 
 
 

 
Nieuwe leerlingen 

We verwelkomen deze maand bij ons onderwijs 
Sophia, Mace, Joëlan, Fayenna en Jasio , Linri en 
Mick bij onze peuterspeelgroep. We wensen hen 
en hun ouders/verzorgers een fijne tijd op ons IKC 
toe. 
 

Opbrengst collecte Startviering 
Op donderdagavond 8 september werd het 
nieuwe cursusjaar van de christelijke scholen in 
Papendrecht geopend middels de jaarlijkse 
Startviering. Het thema van de Startviering was 
‘Veilig bij Jezus’ en tijdens de viering werd Gods 
zegen gevraagd over het nieuwe jaar.  
Aan het eind van de viering was er een collecte 
voor Europa Kinderhulp. Deze stichting heeft tot 
doel het verzorgen van een onvergetelijke 
vakantie, van ongeveer 2 weken, aan kwetsbare 
kinderen uit heel Europa. De collecte heeft 
€ 346,69 opgebracht. Bedankt voor uw bijdrage!  
 

Dag van de leraar en pedagogisch 
medewerker  
Op 15 september was het de dag van de 
Pedagogisch Medewerker en  5 oktober is het de 
Dag van de Leraar. Hier besteden we uiteraard 
aandacht aan. 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. 
 

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. 
 

Verkeersveiligheid 
Graag willen we een dringend beroep op u doen 
om zoveel mogelijk lopend of op de fiets naar ons 
IKC te komen. Komt u toch met de auto, dan dient 
u gebruik te maken van de parkeervakken. Het is 
zeker niet de bedoeling om uw auto op de weg te 
parkeren om uw kind in of uit te laten stappen. Er 
vinden soms gevaarlijke situaties plaats met de 
nodige irritaties. Laten we met elkaar proberen 
om de situatie zo veilig mogelijk te houden, we 
vertrouwen op uw medewerking. 
Overigens zijn we ook in gesprek met de andere 
scholen en de gemeente over de verkeerssituatie 
rondom de scholen in dit gebied.  
 

8.25 Uur  
Zoals u weet starten we dit cursusjaar om 8.25 uur 
met de lessen. We zien dat veel kinderen dan al 
binnen zijn, maar helaas nog niet iedereen. Hierbij 
het verzoek aan u om uw kind(eren) op tijd te 
sturen/brengen. De deuren bij het kleuterplein 
gaan om 8.25 uur dicht. Als u toch later bent, dan 
kunt u gebruik te maken van de hoofdingang.   
 

Nieuws van de ouderraad 
Van 5 t/m 16 oktober is de Kinderboekenweek 
2022 met het thema Gi-ga-groen! over dieren en 
natuur. Ook op ons IKC wordt hier aandacht aan 
besteed, met activiteiten op het plein en in de 
klas. Want wat is er nu leuker dan in een hoekje  

3 t/m 7-10 Kijkweek  

05-10 Dag van de Leraar 

05-10 t/m 16-10 Kinderboekenweek 

20-10 Skate Thursday 

24-10 t/m 30-10 Herfstvakantie 

 
7 t/m 11-11 
 
17-11 

Alvast voor in de agenda: 
Themaweek Kerk en 
School 
Bag2School 
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wegkruipen met een mooi boek? Lezen ontspant, 
helpt je te concentreren en is goed voor je 
taalontwikkeling. De ouderraad doneert daarom 
aan elke klas een nieuw boek.  

 
Nieuws van de peutergroep 
Op een grote paddenstoel, rood met witte 
stippen… 
Wat zingen de kinderen dit liedje enthousiast 
mee! Naast het enthousiaste zingen hebben we al 
mooie paddenstoelen gemaakt, herfstmemory 
gespeeld, (gym)oefeningen gedaan in het thema 
van de herfst en binnenkort gaan we onze eigen 
herfststorm maken. 
  

Skate Thursday 
Donderdag 20 oktober is het weer ‘Skate 
Thursday’. Alle kinderen mogen op wieltjes naar 
ons IKC komen (b.v. skates, rolschaatsen, 
skateboard, spacescooter, hoverboard etc.) Denk 
eraan dat uw kind gewone schoenen meeneemt 
bij skates/rolschaatsen! 

 
Beeldgebruikvoorkeuren 
In uw SocialSchools account kunt u 
beeldgebruik(privacy)voorkeuren invoeren. I.v.m. 
de AVG zijn wij verplicht deze informatie te 
registeren. Mocht u dit nog niet hebben gedaan, 
wilt u dit dan alsnog doen? Alvast bedankt voor 
uw medewerking.  

 
Gebedsgroep  
De gebedsgroep heeft een goede start gemaakt 
met de high tea en de eerste bijeenkomst in 
september, waarbij speciaal gebeden is voor de 
kinderen van de dagopvang en peuterspeelzaal. 
Op maandag 3 oktober komen we weer samen bij 
Mandy Sterrenburg (Jan Luykenstraat 37) om 
10.00 uur. Dit keer bidden we in het bijzonder 
voor de kleutergroepen. Wees welkom! 
  
 
 

 
Op dinsdag 20 september is in de hal van ons IKC 
een gebedsdoos geplaatst. Hier kunnen leerlingen 
(anoniem) hun gebedsverzoeken in doen. Een simpele 
manier om de Here God bij het dagelijks leven te 
betrekken. Iedere maand zal de doos worden geleegd 
door de gebedsgroep, om voorbede te doen. Ouders 
en/of verzorgers kunnen ook gebruik maken van ons 

emailadres: gebedsgroep@ikcbeatrix.nl. Wij 
bidden graag voor u! 

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

Bijbelrooster 
Week 40 
Zijn wij vrij? 
Exodus 14:9-31 en 15:1-26 
De Israëlieten zijn weggetrokken uit Egypte, maar 
de farao komt hen toch weer achterna. Bij de 
Rode Zee kunnen ze niet verder. De Israëlieten 
worden bang en zeggen tegen Mozes dat ze beter 
in Egypte hadden kunnen blijven. Maar dan wijst 
God een weg, dwars door de zee. Aan de overkant 
zingt Mozes een lied van bevrijding.  
 
Week 41 
Hulp is onderweg 
Exodus 16:11-24, 17:1-7 en 18 
De Israëlieten zijn op weg door de woestijn. God 
zorgt voor hen met kwartels en manna. Nadat 
Mozes met zijn staf op een rots slaat, komt er 
water uit. Onderweg komt Mozes’ schoonvader 
Jetro bij hem op bezoek. Hij geeft Mozes wijze 
raad: Mozes moet niet alles alleen doen, maar zijn 
verantwoordelijkheid delen met anderen.  
 
 

mailto:gebedsgroep@ikcbeatrix.nl
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Week 42/43 
Een voorbeeld zijn 
Exodus 19, 20:1-21 en Exodus 31:18 
God vertelt het volk Israël hoe ze kunnen leven: 
Hij geeft tien geboden waar ze zich aan moeten 
houden. Door zo te leven kunnen ze een 
voorbeeld zijn voor andere mensen. De geboden 
worden door God zelf op twee stenen platen 
geschreven, als teken van het verbond. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De volgende maandbrief verschijnt o.v.b. op .. november 

 

 
 
 


