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01-09
07-09
13-09
18-09
20-09
22-09
23-09
16-09
16-09

14-10
18-10 t/m 21-10
28-10

Gefeliciteerd:
Marieke Bode
Gerda van Wijk
Marianne van Uden
Esther Koesveld
Deborah Kluithoofd
Steven Verspui
Teuni Kemkes
Startviering
Dag van de pedagogisch
medewerker
Alvast voor in de agenda:
Skate thursday
Herfstvakantie
Bag2School

Start cursusjaar 2021-2022
We hopen dat iedereen een mooie, fijne en
ontspannen vakantie heeft gehad. Afgelopen vrijdagen maandagochtend hebben we fysiek de
startgesprekken gehouden, fijn dat we deze weer op
de gebruikelijke wijze konden voeren. Vanaf afgelopen
maandagmiddag bezoeken alle kinderen weer ons IKC.
Geweldig om alle kinderen weer te ontmoeten. We
hopen dat we dit cursusjaar niet al te veel hinder zullen
ondervinden van het virus maar het blijft allemaal nog
onzeker. Daarom houden we ons aan de maatregelen,
zoals we die vorige week aan u hebben
gecommuniceerd.
We verwelkomen dit cursusjaar weer een aantal
stagiaires, zowel vanuit de Pabo als vanuit de opleiding
Onderwijsassistent. We hopen dat ze een leerzame en
plezierige tijd bij ons hebben. Tevens zien we weer uit
naar een mooie samenwerking met de ouderraad, de
medezeggenschapsraad, de gebedsgroep en alle
andere meewerkende en helpende ouders. Allemaal
veel werkplezier bij ons IKC toegewenst en we bidden
een ieder Gods zegen toe voor dit nieuwe cursusjaar!

Nieuwe leerlingen
We verwelkomen deze maand bij de peuterspeelgroep
Sofie, Amy, June, Youssef en bij het onderwijs Amy,
Rahsi, Yuel, Ngsti, Esey, Jelte, Caiden, Noah, Noud,
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Mare, Naomi, Anna G., Jeske, Anna N., Jari, Esmee,
Caylen, Jalyna, Ismail, Jesse, Eliza, Ilay, Tyler, Sem,
Denzly, Dusty, Isa, Coen en Elias. We wensen hen en
hun ouder(s)/verzorger(s) een fijne tijd op ons IKC toe.

Startviering
Op donderdagavond 16 september zal de Startviering
plaatsvinden. De organisatie is momenteel aan het
nadenken over de vorm van de viering, rekening
houdend met de coronamaatregelen. Op korte termijn
hopen we meer te weten.

Traktaties
Kinderen die jarig zijn mogen in hun groep trakteren.
De maatregel dat alleen verpakte producten
getrakteerd mogen worden, komt te vervallen.

Geen rommel in je trommel
Bijgaand treft u de brochure ‘Geen rommel in je
trommel’ aan. Deze brochure is ontwikkeld door
GGDzhz, in samenwerking met het Voedingscentrum,
Jong JGZ, JOGG Zuid-Holland Zuid en GGD WestBrabant. We willen hiermee ouders/verzorgers
inspireren om hun kinderen een gezonde lunch en
pauzehap mee te geven naar school, of om thuis
gezond te lunchen. Kinderen die gezond eten en
drinken zitten lekkerder in hun vel, hebben meer
energie en kunnen dus beter presteren op school.
Onderzoek in Limburg op de Gezonde Basisschool van
de Toekomst toont dat ook recent weer aan.

Logopedie
Met ingang van dit cursusjaar zal Dagmar den Braven
samen met haar collega Ruby de Bruin, als
logopedisten van Logopediepraktijk De Laet binnen IKC
Beatrix werkzaam zijn. Dagmar zal de plaats van Naomi
overnemen. Naomi heeft vorig cursusjaar binnen ons
IKC gewerkt en zal nu alleen op de hoofdlocatie in het
Gezondheidscentrum de Zorgmolen haar
werkzaamheden uitvoeren. We danken Naomi voor de
samenwerking het afgelopen jaar en wensen Dagmar
veel werkplezier binnen ons IKC toe.
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Nieuws van de OR
De vakantie zit er weer op en vol goede moed gaan we
weer starten. We hopen dat we ook dit jaar weer
allerlei leuke activiteiten voor de kinderen kunnen
organiseren. Uw hulp kunnen we daar bij goed
gebruiken. Aankomend cursusjaar zal voor een aantal
ouders het laatste jaar zijn dat ze actief zijn in de
ouderraad. In de loop van het nieuwe cursusjaar hopen
we nieuwe ouders aan de ouderraad toe te kunnen
voegen die mee kunnen gaan helpen met de
activiteiten. Heeft u interesse om mee te werken aan
de organisatie van leuke activiteiten voor de kinderen?
Stuurt u ons dan een mail. Ons e-mail adres
is: or@ikcbeatrix.nl
Voor het organiseren van alle activiteiten is ook geld
nodig, daarom ontvangt u binnenkort een verzoek voor
een vrijwillige ouderbijdrage. Met uw bijdrage kunnen
wij weer leuke activiteiten organiseren, zoals
bijvoorbeeld het Sinterklaasfeest, de Kerstviering en de
aanschaf van de (voor)leesboeken die de kinderen
tijdens de Kerstviering krijgen uitgereikt.
De najaarsinzameling van Bag2School is op donderdag
28 oktober (’s avonds tussen 19.00 uur-20.00 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. Wij
wensen iedereen een leuk en gezellig jaar toe.

Nieuws van de opvang
Deze zomervakantie hadden we als thema “Game on”.
Onze activiteiten draaiden om computerspelletjes,
maar dan zonder scherm. Zo
hebben we van papieren
bordjes pokéballs, een LEGO
vulkaan die echt kon uitbarsten,
Mario-pizza’s en Mario-hapjes
gemaakt.
Daarnaast
hebben we
LEGO-hoofdjes gemaakt van
potjes, Pokémon-tikspellen gedaan
en een heuse fashion famous
modeshow gehouden, waarbij we
van vuilniszakken onze eigen
kleding mochten maken. Er is een mevrouw geweest
die mooie glittertattoo ‘s kwam zetten. Ook zijn we
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naar de bioscoop in Landvast
geweest waar we hebben
genoten van de film ‘De
Frummels’.

Nieuws van de peutergroep
Na de zomervakantie zijn we weer heerlijk van start
gegaan. Wat leuk om jullie allemaal weer te zien en
jullie verhalen over de vakantie te horen.
Deze week starten we rustig op, zodat jullie allemaal
weer even kunnen wennen.
Vanaf volgende week gaan we werken over het thema:
“welkom in mijn familie”. Dan gaan we het hebben
over baby’s en komt juf Marieke langs met Joep.
We gaan een puzzel maken en leren een leuk liedje
over familie.
Binnenkort starten er ook weer een aantal nieuwe
kinderen.

Activiteiten na de les
Vandaag heeft u een folder (zowel digitaal als de
papieren versie) ontvangen van de activiteiten na de
les. Er zijn weer heel veel leuke activiteiten en
workshops gepland, voor ieder wat wils. We hopen
natuurlijk op weer veel aanmeldingen!

Gebedsgroep
Een nieuw cursusjaar waarin we weer biddend om de
kinderen en leerkrachten heen willen staan. Wil je met
ons meeleven en bidden? Kom gerust eens kijken bij
de gebedsgroep. We beginnen d.v. op maandag 13
september, om 10.00 uur bij Mariëlle Nobel (Vincent
van Goghlaan 65). Vaders & moeders, opa's & oma's,
iedereen is welkom. Ook ouders van de
peuterspeelzaal natuurlijk. Kleine kinderen kan je
gerust meenemen. Hopelijk tot dan!

Regel van de maand
Op het plein gaan we vriendelijk met elkaar om.

Bijbelrooster
Week 35
Kun je kiezen?
Genesis 24 en 25: 19-34
De knecht van Abraham gaat op reis om een vrouw te
zoeken voor Isaak. Bij de bron ontmoet hij Rebekka en
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kinderen: Jakob en Esau. De Heer vertelt haar dat het
twee volken zijn en dat de oudste de jongste zal
dienen. Esau verkoopt zijn eerstgeboorterecht aan
Jakob in ruil voor een kom soep.
Week 36
Er zit een luchtje aan
Genesis 27: 1-46
Isaak wordt oud en wil zijn zoon de zegen geven. Jakob
doet zich voor als Esau en krijgt zo de zegen van de
oudste. Esau is woedend op zijn broer.
Week 37
Zeg jij ook ja?
Genesis 28: 10-22 en 29: 1-20
Jakob vlucht de woestijn in. Als hij bij de Betel ligt te
slapen, ziet hij een ladder naar de hemel en engelen
die naar boven en beneden gaan. De Heer belooft dat
hij Jakob zal beschermen. Na een lange reis komt Jakob
bij zijn oom Laban terecht, waar hij verliefd wordt op
Rachel. Als hij zeven jaar voor Laban werkt, mag hij
met Rachel trouwen.
Week 38
Tel ik mee?
Genesis 29: 21-35 en 30: 1-24
Na zeven jaar werken trouwt Jakob met de dochter van
Laban. Maar op de ochtend na de bruiloft ontdekt hij
dat niet Rachel de bruid is, maar haar oudere zus Lea.
Vervolgens trouwt Jakob ook nog met Rachel en
belooft hij nog eens zeven jaar voor Laban te zullen
werken.
Week 39
Is dit eerlijk?
Genesis 30: 25-43 en 31: 17-24
Lea en Rachel zijn allebei moeder geworden. Na de
geboorte van Jozef zegt Jakob tegen Laban dat hij terug
wil gaan naar het land waar hij vandaan komt. Ze
maken een afspraak over de verdeling van de kudde:
de zwarte en gevlekte dieren zijn voor Jakob. Jakob legt
takken in de drinkbakken, waardoor veel gevlekte
dieren geboren worden.
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De volgende maandbrief verschijnt o.v.b. op 6 oktober
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