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Agenda




2 februari: rijpheidsavond
groep 3 voor ouders van
groep 1/2
5 februari: kerkschooldienst





10 februari: rapporten
mee
14 februari: centrale
avond rapportgesprekken
22 februari: afscheid juf

Voorleesontbijt
Het nationale voorleesontbijt vond plaats op 25
januari. Die dag lazen talloze bekende en onbekende Nederlanders voor aan peuters en kleuters,
om zo het voorlezen te stimuleren. Bij ons op
school lazen oudere kinderen voor aan kleuters.
Er zijn veel verschillende soorten boeken in
allerlei soorten
en maten. Grappige boeken,
spannende boeken. Prentenboeken. Boeken met versjes en gedichtjes...
Voorlezen is leuk! Voorlezen is quality-time!



Afwezigheid personeel
In de wintermaanden zijn er veel mensen ziek. Op
school zijn er in een klas soms wel meer dan 5
kinderen afwezig. Ook het personeel ontkomt niet
aan de griepverschijnselen. Gelukkig kunnen wij
een beroep doen op de vervangingspool. Helaas
is deze pool al snel leeg en is er ‘s ochtends om
7.00 uur een acuut probleem.
Sommige collega’s zijn bereid en in staat om een
da extra te werken of te ruilen van dagen. Daar
zijn wij bijzonder mee geholpen. Hartelijk bedankt
voor jullie extra inzet! Dit laatst komt het meest
voor als vooraf bekend is dat een leerkracht afwezig is vanwege een huwelijk, een begrafenis of een
studiemoment.
Vorige week kwam het dit schooljaar voor het
eerst voor dat we de kinderen van een groep een
middag moesten verdelen over de andere groepen, wegens ziekte van de leerkracht. U begrijpt:
dat is voor niemand een fijne situatie.

Te laat
Ik kom nooit te laat op school
de school begint te vroeg.
Al zoef ik als een halve zool
ik ben nooit vlug genoeg.

Maar het kan nóg erger: als er meerdere collega’s
afwezig zijn en er is geen vervanging. Dan kunnen
wij u benaderen om de kinderen die dag thuis te
houden. We zijn ons ervan bewust dat dit voor u
ook weer (oppas)problemen oplevert, maar we
staan in dit soort situaties met de rug tegen de
muur. Mocht u geen opvang kunnen regelen
(bijvoorbeeld met ouders uit dezelfde groep), dan
mag u uw kind
toch naar
school sturen.

Al train ik me een ongeluk
al sprint ik alle stoepen stuk
al ren ik in één ruk
het blijft mislukken tot mijn spijt.
Wel raar, want om heel snel te gaan
trek ik mijn snelste schoenen aan
die hoog op zolder staan
al kost dat steeds weer vet veel tijd.
Dan zoef ik als een halve zool
maar ben ik nooit vlug genoeg.
Echt, ik kom nooit te laat op school
de school begint te vroeg.



Lida
24 februari: studiedag.
Kinderen gr. 1 - 8 zijn vrij.
27 februari - 3 maart:
Voorjaarsvakantie.

Frank van Pamelen.

Koningin Beatrixschool ● Zuidplashof 3 ● 2743CR Waddinxveen ● 0182 - 619862
kbdir@konbeatrix.nl ● www.konbeatrix.nl ● facebook.com/konbeatrix

Afscheid juf Lida
Zoals u weet gaat juf Lida met vervroegd pensioen. Haar laatste werkdag is op woensdag 22 februari. U wordt in de gelegenheid gesteld om haar
op die dag de hand te schudden, v.a. 11.30 uur in
het speellokaal. Ouders van de groepen 1/2 ontvangen nog apart bericht.

Kort verslag MR d.d. 24 januari
Nieuwbouw
Tijdens iedere MR-vergadering staat de nieuwbouw op de agenda. De bestuurder van SPCO LEV
heeft een toelichting gegeven op de stand van
zaken over de nieuwbouw. Het bouwheerschap
ligt bij de gemeente. Inmiddels is er een architect
gekozen en houdt de projectgroep zich bezig met
het opstellen van een programma van eisen. Het
komen tot een eigen visie op onderwijs is hierbij
van belang. Voor het uitwerken van een nieuw
schoolconcept is externe begeleiding aangetrokken. De MR heeft het punt inzake verkeersveiligheid benadrukt. Verkeersveiligheid en infrastructuur worden door de gemeente bepaald. Het bestuur wijst bij bouwvergaderingen ook op het belang van deze punten. De MR heeft aangegeven
dat de informatievoorziening aan ouders beperkt
is op dit moment. Het bestuur wil alleen zaken
melden als deze definitief zijn, zoals bij concrete
mijlpalen en deze zijn er nog niet.
Kwaliteitsbevordering
De resultaten van de in deze periode afgenomen
CITO M toetsen zullen in maart met de MR worden besproken. Kwaliteitsbevordering is ook van
belang bij de nieuwbouw. Het gebouw dient zich
te kunnen aanpassen aan het (te kiezen) onderwijsconcept.
Vacature nieuwe directeur
In maart zal de sollicitatieprocedure voor een
nieuwe directeur in gang worden gezet.
Overige punten
TSO, commissiereglement, schoolreis en project
Sociale Veiligheid.

Bijbelrooster
Bijbelverhalen onderbouw:
Week 6: De barmhartige Samaritaan (Lucas 10, 2537).
Week 7: De Tien-ketting (Lucas 15, 8-10).
Bijbelverhalen middenbouw:
Week 6: Twee rare verhalen (Matteüs 13, 44-46)
Week 7: Een feestmaal (Lucas 14, 16-24); Als 1
van de 100 verdwaald is (Lucas 15, 1-7).
Bijbelverhalen bovenbouw:
Week 6: Schatgraver (Matteüs 13, 44-46)
Week 7: Welkom op het feest (Lucas 14, 16-24);
Het verloren schaap (Lucas 15, 1-7).
Regel van de maand
“Als ik met werken stop….., ruim ik alles netjes
op!”
Vorige maand was de regel:
Op school zeggen we gen nee, maar zeggen we:
“Speel je ook met ons mee?”.
Kerk-schooldienst
Welk verhaal uit de bijbel vind jij mooi?
Kan jij je nog iemand herinneren die vroeger zo
goed verhalen kon vertellen?
En... wat is jouw verhaal? De laatste vraag staat
centraal in de kerk-schooldienst.
Zondag 5 februari om 10.00 uur begint de kerkschooldienst.
In deze dienst zullen we het o.a. hebben over het
indrukwekkende verhaal van David en Goliath. De
dienst vindt plaats in het Coenecoop College
(Oude Dreef 6).
We hopen u daar te zien.
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