brief

Donderdag 9 november 2017
Nummer 6 2017 - 2018

Agenda
 10 november: Kunsten van/

voor kinderen groepen 5 en 6
 14 november: Ouderavond
gepersonaliseerd leren

 29 november: extra studie-

dag, leerlingen vrij

Bijbelrooster
Week 46 t/m 48: Goed gehoord
Inhoud: De betekenis van geluid en het belang van
luisteren, horen en begrijpen.
Bijbelverhalen onderbouw:
week 46: God luistert naar Hanna (1 Samuël 1, 118); Hanna voelt zich gehoord (1 Samuël 1, 20-28).
week 47: Samuël hoort God in de nacht (1 Samuël
3, 1-10); Samuël luistert naar God (1 Samuël 3, 1118.
week 48: Een ongehoorzaam volk (naar 1 Samuël
8).
Bijbelverhalen middenbouw:
week 46: Hanna bidt om een kind (1 Samuël 1);
Heel stil (1 Samuël 1, 19-28)
week 47: Een stem in de nacht (1 Samuël 2 en 3);
Slecht nieuws (1 Samuël 4)
week 48: Kiezen (1 Samuël 7); Dan moet je het zelf
maar weten! (1 Samuël 8)
Bijbelverhalen bovenbouw:
week 46: ‘God hoort’ (1 Samuël 1); God verhoort
Hanna (1 Samuël 1, 19-28)
week 47: Gesprek in de nacht (1 Samuël 3); De
zonen van Eli luisteren niet naar God (1 Samuël 4)
week 48: De reizende rechter (1 Samuël 7); Ongehoord dom (1 Samuël 8)

Regel van de maand
Elke maand staat een gedragsregel (in rijmvorm)
centraal in alle groepen. Voor de maand november staat centraal: “Als er steeds eentje praat,
weet je dat het beter gaat ”.

Naschoolse tekenlessen van José
Schenk (www.tekenmaar.nl)
De afgelopen weken zijn er weer mooie kunstwerken gemaakt bij de naschoolse tekenlessen van juf
José.
Op 6 en 7 november start weer een nieuw blok
van 5 lessen. Er is nog plaats voor een aantal kinderen.
Kosten 7,50 per les.
Data: maandag 6, 20, 27 nov, 11 en 18 dec. van
15.30 – 17.00 uur ( 20 nov. is een studiedag van
de KAS, maar je kunt wel in de school voor de tekenles.)
dinsdag 7, 21, 28 nov, 12 en 19 dec. van 15.30
– 17.00 uur
U kunt uw kind opgeven via de
mail tekenmaar@xs4all.nl
Vermeld hierbij de volgende gegevens:
- naam van uw kind
- adres en telefoonnummer
- de leeftijd van uw kind en de groep waarin hij/zij
zit.
- voorkeur voor maandag of dinsdag
Juf José bevestigd de inschrijving en geeft de benodigde informatie over de lessen.
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Stichting Leergeld in Waddinxveen
Alle kinderen mogen meedoen!
Kinderen uit gezinnen met een smalle beurs moeten
volwaardig kunnen meedoen aan activiteiten binnen en
buiten de school. Uitsluiting heeft namelijk ernstige
gevolgen voor de ontwikkeling van kinderen. Uitsluiting heeft ook invloed op vriendjes en vriendinnetjes, op klasgenoten en op de school. Je zal maar thuis
moeten blijven als de klas op schoolreis of op kamp
gaat, of je heb een computer of fiets hard nodig voor
school.
Misschien bent u niet in staat bepaalde schoolkosten te
betalen. Daarom willen we u graag attent maken op het
bestaan van de Stichting Leergeld Waddinxveen.
Deze stichting richt zich op schoolgaande kinderen tussen de 4 en 18 jaar oud, die ten gevolge van (te) beperkte financiële middelen in het gezin onvoldoende kunnen
deelnemen aan schoolse en buitenschoolse activiteiten.
Hoe doen we dat?
Dat doen we door te werken met de zogeheten
‘leergeldformule’. Die houdt in: o een aanvraag via de
school (U kunt de school bijvoorbeeld vragen of Stichting Leergeld contact met u wil opnemen)
o via de website www.leergeldwaddinxveen.nl

Welkom bij ons op school
Na de herfstvakantie is Aron Pronk bij ons op school
gestart in groep 1/2b. We wensen hem een hele fijne tijd
toe!
Even voorstellen
Hierbij wil ik mij graag even voorstellen. Ik ben Heidi
Koelewijn en ik ben 38
jaar oud. Al 12 jaar ben
ik getrouwd en we hebben 2 kinderen. Mijn
hobby's zijn lezen, tekenen en creatief bezig
zijn.
Hiervoor heb ik 14 jaar in
de kinderopvang gewerkt.
Nu mag ik een fantastische, nieuwe uitdaging
starten op Koningin Beatrixschool. Als onderwijsassistente wil ik graag de leerlingen helpen en ondersteunen waar nodig. Ik denk dat
het een hele leuke en fijne samenwerking wordt met de
leerlingen en collega's.
Met vriendelijke groet,
Heidi Koelewijn

o direct via de coördinator tel. 06-30 69 12 96


Een vertrouwelijk gesprek aan huis door een
geschoolde vrijwilliger / intermediair;



Samen nagaan of bestaande mogelijkheden al
zijn benut, bijvoorbeeld die van gemeenten;



Een uitkering aan de school (bijv. schoolreis) of
aan het gezin in natura ( een computer, fiets);



Eén of misschien meer nazorgcontacten.

Studiedag 29 november
Op woensdag 29 november hebben we als team een
extra studiedag. Marcel van Herpen geeft ons een masterclass over het thema: pedagogisch contact. Dit is de
belangrijkste voorwaarde om echt kinderen te zien en ze
te geven wat ze nodig hebben. Binnen onze ontwikkeling van gepersonaliseerd leren is dit dus van eminent
belang.

Want nu meedoen is straks meetellen!
Postadres: Stichting Leergeld Waddinxveen,
Postbus 161, 2740 AD Waddinxveen,
tel. 0613808464
Bezoekadres (na afspraak met de coördinator )
Noordkade 64, 2741 EZ Waddinxveen
Coördinator Frank Winter, tel. 0624689341, frankwinter@casema.nl Website : www.leergeldwaddinxveen.nl
Emailadres : info@leergeldwaddinxveen.nl
Vertrek juf Miranda
In goed overleg met het bestuur heeft juf Miranda besloten niet langer op onze school werkzaam te zijn en op
zoek te gaan naar een nieuwe uitdaging.
Wij willen haar hartelijk danken voor haar inzet en
werkzaamheden en wensen haar voor de toekomst het
allerbeste toe.

Kerstviering 2017
Onze kerstviering bestaat dit jaar uit Expeditie Bethlehem. De vrijdag voor de vakantie is dus niet onze kerstviering. De onderbouw gaat tot 12 uur naar school en
heeft dan vakantie, omdat de bovenbouw een continu
rooster heeft en dus op school moet blijven eten hebben
zij een gezamenlijke lunch net als vorig jaar.
Overblijf medewerkers (dringend!)
In de vorige nieuwsbrief maakten we u al attent op het
feit dat er dringend gezocht wordt naar nieuwe medewerkers. Op maandag en donderdag komen we er 3 tekort en op dinsdag 1.
De werktijden zijn van 11.45-1315. Men ontvangt een
vergoeding. Bent u geïnteresseerd, of kent u iemand die
het leuk zou vinden, laat me het dan even weten. Mijn
telefoonnummer is 06.43.05.02.98 of mailen naar
Lunchkids@gmail.com.
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