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Agenda




17 februari: presentatie
besteding sponsorgeld
22 februari: afscheid juf
Lida
24 februari: studiedag.
Kinderen gr. 1-8 zijn vrij.






27 februari-3 maart:
Voorjaarsvakantie
10 maart: open dag van
8.30-10.30 uur voor nieuwe ouders
14 maart: informatie-

Stiekem Valentijn
Stiekem kijk ik steeds
naar jou in de klas.
Het zou reuzefijn zijn
als jij mijn vriendje was.
Daarom deze valentijnskaart
met een heel groot hart.
Ik vind je lief, mooi en apart.
Veel liefs van …
Lentekriebels
Alle scholen van onze stichting zijn of gaan bezig
met het onderwerp sociale veiligheid. We vinden
het belangrijk dat elk kind met plezier naar school
gaat en zich daar op zijn gemak voelt. Door over
dit onderwerp les te geven leren kinderen bijvoorbeeld dat zij hun grenzen mogen aangeven en dat
ze trots op zichzelf mogen zijn.
Een onderdeel van sociale veiligheid is het onderwerp relaties en seksualiteit. Onze school vindt
het belangrijk dat kinderen actief leren over lichamelijke en relationele ontwikkeling op een manier
die bij hun leeftijd en belevingswereld past.
Veel ouders hebben vragen over de lichamelijke
ontwikkeling van kinderen. En voor kinderen is dat
al niet anders. De ontwikkeling verloopt spelenderwijs en met ervaren, vallen en opstaan. Het is
daarbij belangrijk dat uw kind leert welk gedrag
normaal is, hoe uw kind grenzen leert aangeven
en hoe het met andermans gevoelens om moet
gaan. Als school willen wij kinderen zo goed mogelijk begeleiden bij hun ontwikkeling. We willen dat
echter niet alleen. Wij willen u als ouders hier ook
graag bij betrekken.



avond ‘relaties en seksualititeit’. Aanvang 19.30 uur
20 maart start project lentekriebels (gr. 1-8)

Op 14 maart zal er daarom een informatieavond
voor alle ouders worden gehouden van 19.30 21.30 uur. Inloop met koffie vanaf 19.15 uur.
De avond wordt verzorgd door een medewerker
van GGD Hollands Midden.
We willen er een interactieve avond van maken
waarin ruimte en tijd is om met elkaar in gesprek
te gaan. Onderwerpen die aan bod komen zijn de
lichamelijke, relationele en seksuele ontwikkeling
van kinderen van 0-13 jaar, lokale cijfers en wat u
thuis als ouder kunt doen om uw kind te ondersteunen. Daarbij kunt u van gedachten wisselen
met leerkrachten en andere ouders. Tijdens de
avond (of achteraf) kunt u vragen stellen.
Wilt u zich vooraf wel opgeven? Dat kan bij de
leerkracht van uw kind, of bij de IB-er, juf Inge.
(inge.asscheman@konbeatrix.nl )
U komt toch ook?
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.
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Regel van de maand
“Als ik met werken stop….., ruim ik alles netjes
op!”
Vorige maand was de regel:
Op school zeggen we geen nee, maar zeggen we:
“Speel je ook met ons mee?”.
Bijbelrooster
Bijbelverhalen onderbouw:
Week 8: De herder en schaap Honderd (Lucas 15,
4-7).
Week 10: De verloren zoon (Lucas 15, 11-32).
Bijbelverhalen middenbouw:
Week 8: Als 1 van de 10 zoek is (Lucas 15, 8-10).
Week 10: Als 1 van de 2 verloren is (Lucas 15, 1132); Kan het ook feest zijn voor de jongste zoon?
(Lucas 15, 11-32).
Bijbelverhalen bovenbouw:
Week 8: Het verloren muntje (Lucas 15, 8-10).
Week 10: Vader wacht (Lucas 15, 11-32); Opnieuw beginnen (Lucas 15, 11-32).
Open dag
Op vrijdagochtend 10
maart is er op de Koningin Beatrixschool een
open dag van 8.30 uur10.30 uur. Nieuwe ouders kunnen dan spontaan binnenlopen om
sfeer te proeven en te
kijken hoe het onderwijs
in de praktijk gestalte
krijgt.
We kiezen ervoor om die ochtend een gewoon
rooster te volgen. We willen ons niet mooier voordoen dan we zijn.

Uganda verrast door de
overweldigende opbrengst van de sponsorloop. Het grootste deel
van de opbrengst van de
sponsorloop wordt besteed aan het bouwen
van drie stenen lokalen
voor een school op een
van de Ssese eilanden in
het Victoriameer.
Het bouwen van deze
lokalen loopt soms wat
minder voorspoedig dan gepland omdat materialen deels vanaf het vaste land moeten worden
aangevoerd. Waar mogelijk wordt wel geprobeerd
te werken met materialen die op het eiland aanwezig zijn. Voor Kerst zijn festiviteiten met de gemeenschap georganiseerd rond de bouw van de
lokalen om de gemeenschap betrokken te houden
bij de school.
Half februari komt Moses, de andere directeur van
het Children’s Sure House naar Nederland. Hij zal
op 17 februari de KWA- en KB-school bezoeken
om de kinderen te vertellen wat er gebeurd is met
het geld dat de kinderen zo enthousiast met de
sponsorloop bij elkaar gelopen hebben. Via deze
nieuwsbrief bent u ook op de hoogte. Vanzelfsprekend berichten we u nogmaals als de bouw van de
lokalen voltooid is.
Tot slot: op maandagochtend kunt u uw kind zendingsgeld meegeven. Dit geld is ook bestemd voor
de projecten van het Children’s Sure House.
Namens de ZWO van de Immanuëlkerk / Ontmoetingskerk,
Annelies Keller

We hopen dat nieuwe ouders zullen zien dat er
gestructureerd en coöperatief wordt geleerd.
Weet u mensen uit de straat met een kind van 2
of 3 jaar? Wijs ze dan even op de open dag. Wij
zullen hier via de pers ook aandacht aan besteden.
Besteding sponsorloop
Zoals u vorige keer ook heeft kunnen lezen, waren
de directeuren van het Children’s Sure House in
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