brief

Donderdag 13 september 2018
Nummer 2 2018 - 2019

Agenda



13/9: ouderinformatieavond
17/9: inspectiebezoek



24/9 informatieavond






nieuwbouw
26/9 kinderpostzegels
27/9 schoolfotograaf
28/9 schoolfotograaf
1/10 start kinderboeken-

Bijbelrooster
Presteren (week 37 t/m 39)
Inhoud: Over grote en kleine prestaties, de waardering ervan en de vraag hoe presteren kan bijdragen aan het geluk van mensen.
Bijbelverhalen onderbouw:
week 37: Een wijze koning Salomo (1 Koningen 3,
5-15); De baby mag niet stuk (1 Koningen 3, 1620).
week 38: Waar woont God? (1 Koningen 5 t/m
11); De koningin van Seba (1 Koningen 10, 1-12).
week 39: Een jas in twaalf stukken (1 Koningen 10
en 11).
Bijbelverhalen middenbouw:
week 37: Koning van de vrede (1 Koningen 3, 515); Het kind en zijn moeder (1 Koningen 3, 1620).
week 38: God wil bij de mensen zijn (1 Koningen 5
en 6); Wat ben ik eigenlijk goed (1 Koningen 10, 112).
week 39: Zo gaat het niet meer (1 Koningen 11, 113).
Bijbelverhalen bovenbouw:
week 37: Salomo krijgt wijsheid (1 Koningen 3, 515); Salomo’s oordeel (1 Koningen 3, 16-20).
week 38: Salomo bouwt (1 Koningen 5 en 6); Complimenten voor Salomo (1 Koningen 10, 1-12).
week 39: Salomo scoort onder de maat (1 Koningen 11); Spreuken van koning Salomo.
Regel van de maand
Elke maand besteden we aandacht aan een regel.
De regel van deze maand is: Zeg geen ‘nee’, maar
‘speel je mee?’



week
3/10 studiedag(alle leerlingen zijn vrij!)

Gymtijden
Vanwege het halen en brengen van de kinderen
naar en van de gymles zijn de gymtijden per groep
iets aangepast.
Tijd

Maandag

Vrijdag

8.30-9.15

Groep 4

Groep 6

9.15-10.00

Groep 4/5

Groep 4/5

10.15-11.00

Groep 6

Groep 4

11.00-11.45

Groep 3

Groep 3

De tijden van groep 7 en 8 zijn ongewijzigd gebleven.

Ouderinformatieavond 13 september
We maken u nogmaals attent op de ouderinformatieavond. Via de mail heeft u van ons de uitnodiging ontvangen. Groep 7 heeft een aparte uitnodiging ontvangen. Kunt u niet aanwezig zijn,
wilt u dan doorgeven aan de betreffende leerkracht
Toestemmingsformulieren in het kader van de
AVG
Mocht u tijdens de oudervertelgesprekken nog
niet het AVG formulier aan de leerkracht hebben
gegeven, wilt u deze dan alsnog zo spoedig mogelijk inleveren?

Stakingsdag woensdags 12 september
Gisteren hebben we met de kinderen een alternatief programma gedraaid. We zijn benieuwd naar
de resultaten van deze actiedag in Rotterdam.

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

Ondertekening aannemingsovereenkomst
Donderdag 13 september zal de aannemingsovereenkomst met de aannemer worden ondertekend. Hierbij zullen de directies van de betreffende scholen en stichting Quadrant en enkele leerlingen bij aanwezig zijn.
Inspectiebezoek
De voorbereidingen voor het herstelbezoek zijn
afgerond. Op maandag 17 september komen er
twee inspecteurs onze school te bezoeken. De
onderzoeksdag bestaat uit verschillende onderdelen:
- startgesprek om 8.00 met team en directeur
- lesobservaties in alle groepen
- gesprekken met leerlingen, ouders, leerkrachten,
directie en intern begeleider
- documentanalyse
- feedback met het team
De inspectie zal een rapport maken over de bevindingen. Zodra wij meer weten, zullen wij u hierover berichten

Studiedag 3 oktober
Op 3 oktober hebben wij met alle collega’s van het
bestuur een studiedag. De kinderen zullen daarom
deze dag vrij zijn. Noteert u deze datum alvast in
de agenda!
Verfschorten in unit 1
In de groepen 1, 2 en 3 (unit 1) hebben we voor
crea-activiteiten oude overhemden nodig die we
kunnen gebruiken als verfschort. Deze graag inleveren bij juf Yvonne.

Informatieavond Nieuwe School
Op maandag 24 september wordt er in het
Gemeentehuis een informatieavond georganiseerd over onze nieuwbouw. In de bijlage vindt
u de uitnodiging
Kinderen doen het stoer, nu u nog….
Met de kinderen zijn we de afgelopen weken druk
aan het oefenen geweest met het gedrag in de
gang. Zodra ze de school binnen komen, wordt er
zachtjes met elkaar gesproken en we werken fluisterend buiten de klas. Dit gaat heel goed en we
zijn trots op ze. Onze vraag aan u is of u hiermee
ook rekening wilt houden als u de school in en
uitloopt. Goed voorbeeld, doet goed volgen!
Inloop
We zijn heel blij met de manier waarop de inloop
in de ochtend en middag is geregeld. We hebben
geconstateerd dat nog regelmatig ouders met hun
kind uit groep 4 t/m 8 mee de school in komen.
Wilt u bij de deur afscheid nemen van uw kind en
mocht u de leerkracht willen spreken, dan graag
na 12.00 of 15.15. Alvast bedankt!
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