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Agenda





23 december: Afscheid juf
Joke (12.00 uur)
23 december
Continurooster groep 5 t/
m 8 (tot 14.00 uur) waarna kerstvakantie.
Maandag 9 januari 2017:
Start nieuwe jaar






24 januari: MRvergadering
25 januari: voorleesontbijt groepen 1-4
25 januari: schoonmaakavond
2 februari: rijpheidsavond
groep 3 voor ouders van

Kerstviering
Vanavond is de Kerstviering om 19.00 uur in de
Ontmoetingskerk. U heb hier een mail over ontvangen met aandachtspunten. Wilt u hier alstublieft kennis van nemen? We hopen u vanavond
te mogen begroeten.






groep 1/2
5 februari: Kerk & Schooldienst
10 februari: rapporten mee
14 februari: centrale avond
rapportgesprekken
24 februari: studiedag.
Kinderen gr. 1-8 zijn vrij.

Bijbelrooster
Bijbelverhalen onderbouw:
Week 2: De vlucht naar Egypte (Mattheüs 2, 13-15
en 19-23); Simeon verwacht veel van dit kind
(Lucas 2, 22-36).
Week 3: Voor het eerst mee naar Jeruzalem (Lucas
2, 41-52); Nieuwe vissers (Marcus 1, 14-20).
Bijbelverhalen middenbouw:
Week 2: Simeon vertelt ( Lucas 2, 22-35); Rabbi
Mordechai vertelt (Lucas 2, 41-52).
Week 3: Anders dan ik dacht (Mattheüs 3); Een
visser vertelt (Lucas 5, 1-11).

Kerstkind
Klein als een kindje
In doeken gehuld
Heeft Hij Zich naar ons toegebogen
Ere zij God
Ere zij God
Ere zij God in de hoge
Hij wilde delen
In onze schuld
Hij wilde onze tranen drogen
Ere zij God
Ere Zij God
Ere zij God in de hoge
Straks als op aarde
De tijd is vervuld
Zal ik Hem zien met eigen ogen
Ere zij God
Ere zij God
Ere zij God in de hoge

Bijbelverhalen bovenbouw:
Week 2: Simeon vertelt (Lucas 2, 22-35); Jezus bij
de Schriftgeleerden (Lucas 2, 41-52).
Week 3: Anders dan ik dacht (Mattheüs 3); Hoe is
het begonnen (Lucas 5, 1-11).
Regel van de maand januari
Op school zeggen we geen nee, maar zeggen we:
“Speel je ook met ons mee?”
Deze maand was de regel
“Ruzie maken is niet fijn, we willen allemaal
vriendjes zijn.”
Bedankje juf Lida
Hartelijk bedankt voor alle lieve kaartjes en tekeningen die ik na mijn operatie heb ontvangen. Het
was iedere dag weer erg leuk om de post open te
maken. Kerstgroetjes van Lida Gerritsen en de
beste wensen voor 2017!
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Vertrek juf Joke
Helaas moeten wij u meedelen dat juf Joke
Hoogendoorn per 1 januari a.s. een nieuwe functie heeft aanvaard. Zij zal samen met een andere
collega in de brede school Snijdelwijk in Boskoop
de opvangklas voor nieuwkomers gaan begeleiden. In de opvangklas krijgen kinderen van migranten en vluchtelingen een intensief programma Nederlandse taal. Er wordt gewerkt aan de
luister- en spreekvaardigheid en aan het lezen.
Ook wordt gelet op de sociaal-emotionele ontwikkeling van de kinderen.
Voor Joke is dit een prachtige uitdaging, waarmee
wij haar van harte feliciteren. Voor ons is het een
aderlating. Vanaf deze plaats willen wij haar hartelijk bedanken voor haar grote inzet op de Koningin Beatrixschool.

U wordt in de gelegenheid gesteld haar morgen om 12.00 uur de hand te schudden.
Vervroegd pensioen juf Lida
Juf Lida heeft ervoor gekozen om per 1 maart
2017 met vervroegd pensioen te gaan. Ook van
haar gaan wij t.z.t. afscheid nemen.
Vacatures
Met het vertrek van bovengenoemde leerkrachten
ontstaan er dus vacatures. Inmiddels is er geadverteerd. De werving is tot op heden echter nog
niet succesvol geweest. Wij blijven onverminderd
zoeken naar geschikte leerkrachten. De tijd van
krapte op de arbeidsmarkt is duidelijk te merken!
Mutaties
Om toch de kwaliteit en de continuïteit van het
onderwijs te kunnen waarborgen hebben wij besloten om de vacature van juf Joke intern op te
lossen.
Juf Helma maakt de overstap naar groep 1/2b en
gaat werken op maandag, dinsdag en donderdag.
Juf Inge neemt de woensdag– en vrijdagochtend
voor haar rekening.

gevende taak van juf Inge in groep 7 overnemen.
De ondersteuning van groep 7 blijft verder gehandhaafd.
De collega’s worden heel hartelijk bedankt voor
hun extra inzet en flexibiliteit in het belang van de
kinderen!
Ouderbijdrage
De penningmeester laat weten dat de ouderbijdrage nog niet door iedereen is betaald. Wellicht
is dit u ontgaan door alle drukte. Wilt u dit alsnog
doen vóór het einde van dit kalenderjaar? Het bedrag is 30 euro per kind. Het bankrekeningnummer is NL60 RABO 0366879359
Luizen
Na de kerstvakantie vindt er weer een luizencontrole plaats. Wilt u de kerstvakantie ook gebruiken
voor serieuze controle in uw eigen gezin?
Verlof
Regelmatig krijgen wij vragen over verlof buiten
de schoolvakanties. Bij het toekennen of afwijzen
van verlof houden wij ons aan de richtlijnen van
de leerplicht. Dit voorkomt willekeur en schept
duidelijkheid. (vermoeden van) Ongeoorloofd
schoolverzuimen moeten wij doorgeven aan de
leerplichtambtenaar. Ziekmeldingen voor een
vakantie worden daarom ook kritisch gevolgd.
Nieuwsbrief alleen digitaal
Wij delen graag een van onze goede voornemens
voor komend jaar: de nieuwsbrief wordt vanaf
2017 niet meer op papier verstrekt. Het scheelt
tijd en geld en is beter voor het milieu.
Wens
Het team van de Koningin Beatrixschool wenst u
allemaal fijne kerstdagen en een gezegend nieuwjaar. Geniet van de vakantie! We zien u graag

Juf Lida maakt de overstap naar groep 1/2a, naast
juf Yvonne. We hopen z.s.m. in de vacature voor
juf Lida te kunnen voorzien.
Ten slotte zal juf Fennie op dinsdagmiddag de les-
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