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Agenda
 25 en 26 mei alle kinderen

vrij i.v.m. Hemelvaartsdag
 1 juni schoolreis gr. 1 t/m 7
 5 juni alle kinderen vrij i.v.m.

2e Pinksterdag
 6-9 juni avondvierdaagse
 20 juni alle kinderen vrij
i.v.m. studiedag

Oplevering
Rond de school is er het afgelopen jaar veel gebeurd. Inmiddels is het appartementencomplex
klaar en is de bestrating ook aangepakt. Voor de
school betekent dit dat de overlast verleden tijd is
en dat alles in oude staat zal worden teruggebracht. De ingang aan de zijkant van de school
wordt weer ongedaan gemaakt en teruggebracht
naar de oude plek. Dat betekent dat de hovenier
nog wat werk heeft te doen. Onze vrijwilliger ‘opa
Wim’ zal er naarstig op toezien dat alles er weer
pico bello uit komt te zien.

Nieuwbouw
Zoals bekend mag worden verondersteld, zullen
wij begin 2019 verhuizen naar Park Triangel. Er is
gewerkt aan en stedebouwkundige uitwerking
voor de voorzieningenstrook. Ook is er een zg.
kavelpaspoort opgesteld met daarin de beeldkwaliteitseisen voor het schoolgebouw. Op basis van
deze randvoorwaarden kan de architect, Huub
Frencken, aan de slag om een voorlopig ontwerp
te presenteren. Dit voorlopig ontwerp zal een vertaling zijn van het programma van eisen dat door
onze school is opgesteld. Om ideeën op te doen
zijn er excursies geweest naar Oostburg (De
Windmaker) en Zoetermeer (Stella Nova).

 29 juni musical groep 8
 7 juli laatste schooldag tot

12.00 uur
 Zomervakantie tot 18 augustus

bedrijf dat onze onderwijsvisie kan vertalen naar
de binnenruimte, inclusief meubilair.
In het schoolgebouw komt ook onze collegaschool, Dick Bruna. Quadrant Kindercentra is
door beide besturen voorgedragen als samenwerkingspartner voor kinderopvang, BSO en peuterspeelzaal. Binnenkort wordt verwacht dat de
handtekening kan worden gezet.
Wij zien er naar uit om u, zodra dit kan, de resultaten te laten zien. Zowel van de binnenkant, als van
de buitenkant van het gebouw.
Vertrek
In de meivakantie heeft meester Geert zijn ontslagbrief geschreven. Hieronder licht hij zijn vertrek toe. Wij vinden het bijzonder spijtig dat Geert
gaat vertrekken, maar respecteren uiteraard zijn
besluit. Wij wensen hem alvast ook voor de toekomst alle goeds toe en bedanken hem voor de 9
jaren dat hij met veel humor en enthousiasme een
bijdrage heeft kunnen leveren aan het onderwijs
op de Koningin Beatrixschool.
Afscheid
Na 9 jaar met ontzettend veel plezier hier op
school gewerkt te hebben, ga ik jullie aan het einde van het schooljaar verlaten. Het afgelopen jaar
heb ik ontdekt dat het voor mezelf goed is om op
een andere plek een nieuwe uitdaging te gaan
zoeken. Ik heb daar heel veel zin in, hoewel ik het
betreur om van leerlingen, ouders en collega's
afscheid te nemen. De afgelopen jaren heb ik hier
met jullie fijne contacten gehad en goed samen
gewerkt. Daarvoor wil ik jullie vast hartelijk bedanken.

Voor de binnenkant van het gebouw wordt gebruik gemaakt van de diensten van Ddock, een
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Nieuwe leerlingen
Een hartelijk welkom op onze school voor Jaimy
Slagboom (1/2a), Kees de Klerk Wolters (1/2b), Bo
Rietveld (1/2b), Twan vd Loo (gr.6), Aron vd Helm
(1/2b), Tycho Farla (gr. 5), Mila Farla (1/2a), Jazlyn
Verkaik (1/2a). We hopen dat jullie je snel thuisvoelen.
Regel van de maand
Voor groot en klein zullen we aardig en behulpzaam zijn!
Vorige maand was de regel:
Word jij of een ander kind gepest, tegen de juf of
meester zeggen mag dan best”.

Schoolreis
U hebt inmiddels twee mails ontvangen over het
schoolreisje. Nog lang niet iedereen heeft echter
betaald… De betalingstermijn is al verstreken…
Wilt u daarom, indien van toepassing, per ommegaande betalen? Is het bedrag voor u een probleem? Maak dit dan bespreekbaar bij de directeur. We kunnen naar een passende oplossing
zoeken.
Stichting leergeld
De Stichting leergeld Waddinxveen richt zich op
schoolgaande kinderen die ten gevolge van (te)
beperkte financiële middelen in het gezin onvoldoende kunnen deelnemen aan schoolse– en buitenschoolse activiteiten.
U komt in aanmerking bij 130% of minder van het
bijstandsniveau.
Voor verder informatie:
www.leergeldwaddinxveen.nl

Eindtoets
De individuele uitslagen van de eindtoets voor
groep 8 zijn (digitaal) binnen. Volgende week
komt ook het groepsoverzicht. Naar verwachting
scoren wij onder het landelijk gemiddelde. Twee
leerlingen behaalde de hoogst mogelijke score.
Voor twee leerlingen zal het schooladvies naar
boven worden bijgesteld. Het belangrijkst is, dat
kinderen met hun eigen mogelijkheden, zo goed
mogelijk scoren. Daar gaat het om!
Bedankje
Op Witte Donderdag hebben we met elkaar Pasen
mogen vieren en daarna hebben we genoten van
een heerlijke Paaslunch. De activiteitencommissie
had dit tot in de puntjes geregeld en we zijn hen
zeer dankbaar voor alle inspanningen. Als grote
verrassingen kregen alle kinderen en leerkrachten
een leuke attentie. Dit hebben we volledig te danken aan Kwekerij Verboom uit Zevenhuizen, Jansen’s Overseas uit Noordwijkerhout en Transportbedrijf Gorissen uit Waddinxveen. Hartelijk bedankt!
Bijbelrooster
Bijbelverhalen onderbouw:
Week 19: In het land van de farao (Exodus 1, 1 - 2,
2); Mozes wordt gered (Exodus 2, 1-10).
Week 20: Ik zal er zijn! (Exodus 2, 23 - 4, 17); Laat
mijn volk vrij! (Exodus 5 en 6).
Bijbelverhalen middenbouw:
Week 19: Hoe onvrijheid begint (Exodus 1, 8-22);
Omgaan met onvrijheid (Exodus 2, 1-10).
Week 20: Mozes vecht voor vrijheid (Exodus 2, 11
- 22); ‘Ik ben degene die er altijd is’ (Exodus 3, 1 15); De farao luistert niet (Exodus 5, 1-21).
Bijbelverhalen bovenbouw:
Week 19: Een goede smoes (Exodus 1, 8-22); Het
is een jongen (Exodus 2, 1-10).
Week 20: Held of moordenaar (Exodus 2, 11-22);
Ik ben degene die er altijd is (Exodus 3, 1-15); Een
verhaal dat niet af is (Exodus 5, 1-21).
Gezinsdienst
Op zondag 21 mei is er een gezinsdienst in de Immanuelkerk, met het thema “Vraag het maar”.
Voorganger is ds. Gerard van Viegen. De dienst
begint om 9.30 uur. De muzikale begeleiding
wordt gedaan door het combo.
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