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Nummer 4 2018 - 2019

Agenda





12/10 open ochtend
15/10 informatieavond
o.a. nieuwbouw
17/10 boekenmarkt
18/10 einde kinder-





boekenweek
19/10 studiemorgen
groepen 1,2 en 3. Gr 4 t/
m 8 normale schooldag!
20—28/10 herfstvakantie

Bijbelverhalen
Verfraaien (week 42 t/m 45)
Inhoud: Over mooi en lelijk, over mooier maken
dan het is, over waardering van uiterlijk en over
genieten van schoonheid.
Bijbelverhalen onderbouw:
week 42/43: Gefluister op de gangen (2 Koningen
5, 1-5); Spannend bezoek (2 Koningen 5, 3-9).
week 44: Geen profeet, maar een knecht (2 Koningen 5, 9-10); Door het water genezen (2 Koningen
5, 11-15).
week 45: Naäman wil Elisa bedanken (2 Koningen
5, 15-19); Gechazi wil op Naäman lijken (2 Koningen 5, 19-27).
Bijbelverhalen middenbouw:
week 42/43: De intocht (2 Koningen 5, 1); Een afgang (2 Koningen 5, 2 – 3).
week 44: Hoog bezoek (2 Koningen 5, 5 – 8); Te
gênant voor woorden (Koningen 5, 9 – 19).
week 45: Wat moet je ermee? (2 Koningen 5, 19 –
27).
Bijbelverhalen bovenbouw:
week 42/43: Een stoere generaal (2 Koningen 5,
1); Op reis (2 Koningen 5, 2-3).
week 44: Op reis met een kar vol dure spullen (2
Koningen 5, 5–8); God is gratis (2 Koningen 5, 919).
week 45: De Naäman-ziekte (2 Koningen 5, 1927).




30/10 schoonmaakavond
31/10 hoofdluiscontrole

Wasouders
Wij zoeken nog een ouder die mee wil draaien in
het wasrooster. U bent slechts 1x in de 6 weken
aan de beurt om de handdoeken en theedoeken
van die week te wassen. We zouden er bijzonder
mee geholpen zijn. Graag opgeven bij de leerkracht van uw kind.
Gastouders gevraagd
Christelijk Gastouderbureau Parelopvang brengt
vraagouders en gastouders met elkaar in contact.
Voor een gezin uit Waddinxveen zijn wij op zoek
naar een gastouder in de regio die vanaf half oktober 2018 op vrijdag (11.30-16.00 uur) en flexibel
op dinsdag- en/of donderdagmiddag (in overleg,
uiterlijk een maand van te voren bekend), opvang
kan bieden aan hun kindje van 4 jaar oud.
Het is onze wens dat alle kinderen mogen ervaren
dat ze geliefd zijn door God. Daarom zoeken wij
gastouders die deze wens delen.
Bent u of kent u een (mogelijk) geschikte gastouder? Of wilt u gastouder worden?
Kijk voor meer informatie
op: www.parelopvang.nl en neem contact op!
Boekenmarkt
Op woensdag 17 oktober mogen de kinderen die
zich aangemeld hebben boeken verkopen in de
gemeenschapsruimte. Iedereen is welkom om de
boeken voor een prikkie te kopen. Dus geef uw
kind geld mee. Lezen en voorlezen is heel belangrijk, dus wees welkom!
Informatieavond
Op maandag 15 oktober is er een informatieavond
over de nieuwbouw en het gepersonaliseerd leren. Bij deze nieuwsbrief ontvangt u een aparte
uitnodiging hiervoor.
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voor kinderen in de leeftijd van 4 t/m 9 jaar.
Ballet, dans, creativiteit, spel en gezelligheid!
Studiemorgen 19 oktober
Omdat het in een eerdere versie van de jaarkalender niet goed was vermeld, wil ik u er nogmaals
op attent maken dat deze dag gewoon een school
dag is voor de groepen 4 t/m 8. De groepen 1 t/m
3 hebben een studiemorgen onder leiding van een
externe adviseur.
Mochten er nu vakantieafspraken zijn gemaakt op
grond van de eerste, foutieve versie, dan graag

Activiteitencommissie
Zoals u allen weet hebben wij op school een activiteitencommissie, een commissie waarin wij zorgen dat alle activiteiten goed geregeld worden
voor onze kinderen. Ouder en leerkracht werken
hierbij samen en zorgen voor een goed lopend
geheel.
Wij zijn op zoek naar nieuwe commissie leden die
ons team willen versterken. Vier keer per jaar komen wij bij elkaar om te bespreken wie welke activiteit op zich neemt, hoe de voortgang is bij deze
activiteiten en evalueren we de activiteiten. Commissieleden verzorgen dus niet alle activiteiten,
maar kiezen er een aantal uit. Naast de vier algemene vergaderingen hebben we ook nog vergaderingen per activiteit.
Wist u dat u zich ook kunt aanmelden voor één
activiteit? Zodat u alleen meedraait met dat onderdeel? Zo hoeft u niet bij alle algemene vergaderingen te zijn en kunt u al uw creativiteit stoppen in de desbetreffende activiteit waar uw kracht
in ligt. Het gaat hier dan niet alleen om helpende
handjes, maar echt om het organiseren en op poten zetten samen met de andere commissieleden
van de door u gekozen activiteit.
Mocht u zich bij ons willen voegen in de activiteitencommissie of willen aanmelden voor één activiteit, mail ons dan via activiteitencommissie@konbeatrix.nl.
!!Wij hopen u te kunnen verwelkomen!!

een verzoek vrijstelling schoolverzoek aan de directie vragen.

Herfstdansdag
In vervolg op de geslaagde zomerdans-special
organiseert Ballet- en dansschool Bianca
Danst nu een Herfst-dansdag.
Een leuke activiteit voor in de herfstvakantie
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