brief

Donderdag 13 december 2018
Nummer 8 2018 - 2019

Agenda




21 december: kersfeest in
de klas
21 december: continurooster bovenbouw
7 januari: zilveren weken




9 januari: hoofdluiscontrole
10 januari: volgende
nieuwsbrief

De laatste nieuwsbrief van 2018
Op sommige momenten is het goed om even stil
te staan en terug te blikken op een periode. Zeker
in de adventstijd en de dagen rondom de jaarwisseling . We mogen dankbaar en blij terug zien op
de fijne contacten, de uitgevoerde plannen en de
mooie resultaten. Dat in het besef dat we rijk gezegende mensen zijn! In dat vertrouwen gaan we
met goede moed het nieuwe jaar tegemoet.

üs 11, 2-10).
Week 4: Oost, west, thuis niet zo best (Lucas 4, 14
-30).
Regel van de maand
Elke maand staat een gedragsregel (in rijmvorm)
centraal in alle groepen. Voor de maand december: ”Alle spullen goed idee, daar doe je zuinig
mee”.

Bijbelverhalen
Leren (week 2 t/m 4)
Inhoud: Over moeten, mogen, willen en kunnen
leren als mens. Over leren en onderwijs als een
voorwaarde voor een betere wereld.
Bijbelverhalen onderbouw:
Week 2: Veertig dagen oud (Lucas 2, 22-33); Micha stelt veel vragen (Bijbels verhaal).
Week 3: De twaalfjarige Jezus naar Jeruzalem,
deel 1 (Lucas 2, 41-42); Nergens te vinden (Lucas
2, 43-51).
Week 4: Jezus in de woestijn (Lucas 4, 1-13); Jezus
als leermeester (Lucas 4, 14-30).
Bijbelverhalen middenbouw:
Week 2: Een nieuw begin (Lucas 3, 1-22); De doper (Matteüs 3, 13-17).
Week 3: Nadenken in de woestijn (Lucas 4, 1-13);
Profeet zijn is gevaarlijk (Matteüs 14, 1-5 en
Matteüs 11, 2-10).
Week 4: We kennen hem nog (Lucas 4, 14-30).
Bijbelverhalen bovenbouw:
Week 2: Kopje onder (Lucas 3, 1-22); Johannes
doopt Jezus (Matteüs 3, 13-17).
Week 3: In de woestijn (Lucas 4, 1-13); Johannes
zegt waar het op staat (Matteüs 14, 1-5 en Matte-

Viering Sinterklaas
Op woensdag 5 december hebben we met elkaar
het Sinterklaasfeest gevierd. Iedereen heeft ontzettend genoten van deze ochtend. Complimenten voor de kinderen van groep 5 t/m 8 die allemaal een geweldige surprise hebben gemaakt.
We bedanken ook alle ouders die weer hebben
meegeholpen om zo’n geslaagd feest te organiseren.
Kerstviering 2018
Ook de voorbereidingen voor het a.s. Kerstfeest
zijn al in volle gang. Per unit vindt de Kerstfeestviering plaats in het speellokaal van de kleuters,
en wel op vrijdagmorgen 21 december a.s.
Unit 1 begint die dag met een ontbijt, daarna de
viering en daarna een activiteit, unit 2 start met
de viering, daarna een activiteit gevolgd door een
lunch, unit 3 begint met 2 activiteiten, daarna de
viering en tot slot de lunch (tot 13.00 uur).
Van 13.00—14.00 uur is er voor de groepen 5 en 6
een mooie film en de leerlingen van groep 7 en 8
kunnen kiezen tussen film of een afsluitende gymles.
De kinderen van groep 1 t/m 4 zijn gewoon om 12
uur uit!
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Kerstkaarten
We willen de al jarenlange gewoonte van het uitdelen/sturen van kerstkaarten eens doorbreken.
Per groep maken we één grote kaart met van iedere leerling naam en kerstgroet er op! Deze kaart
maken we samen op school.
Van de directie
We willen u in de nieuwsbrief op de hoogte houden van de nieuwste ontwikkelingen op school. De
afgelopen periode zijn we in de groepen bezig geweest met een portfolio stellen. Op donderdag
zijn de kinderen op verschillende manieren bezig
met het schrijven van teksten. Dit kunnen informatieve teksten, gedichten, verhalen etc. zijn. Het
resultaat van die teksten worden samen met de
feedback van de leerkracht in hun portfoliomap
gestopt. Zo kunnen ze zien wat ze allemaal hebben geleerd, hoeveel verder ze al zijn gekomen en
hoe trots ze op zichzelf mogen zijn!
Het portfolio zal langzamerhand uitgebreid worden met andere vakken, zodat ze uiteindelijk op
alle gebieden hun eigen ontwikkeling kunnen volgen.
Veilig met Vuurwerk
Het einde van 2018 nadert snel… Over enkele
weken gaan we (hopelijk) een mooi en gezond
2019 tegemoet. Jammer genoeg melden zich
rondom de jaarwisseling ook een groot aantal
vuurwerkslachtoffers op de spoedeisende hulpafdelingen (SEH) van de ziekenhuizen. Tijdens de
afgelopen jaarwisseling werden er landelijk 4341
slachtoffers op de spoedeisende hulpafdeling
(SEH) in de ziekenhuizen geregistreerd. Onder deze 434 slachtoffers bevonden zich 119 kinderen
tot en met 14 jaar. Als je dit aantal bij elkaar optelt zijn dit circa vijf groepen kinderen. Bovenop
de 434 vuurwerkslachtoffers, die behandeld zijn
op de SEH-afdelingen, zijn er naar schatting nog
700 vuurwerkslachtoffers gezien op huisartsenposten. Het aantal kinderen in deze groep is onbekend. Om het aantal (jeugdige) slachtoffers in de
toekomst te beperken heeft een aantal organisaties, waaronder het Ministerie van Infrastructuur
en Waterstaat, VeiligheidNL en de brandweer,
drie jaar geleden de krachten gebundeld. Dit heeft
geleid tot het platform
‘4VuurwerkVeilig’ (www.4vuurwerkveilig.nl).

De ‘4VuurwerkVeilig’ campagne kent vier speerpunten:
1) Lees voor het afsteken van vuurwerk de gebruiksaanwijzing.
2) Zet bij het afsteken van vuurwerk een vuurwerkbril op.
3) Gebruik bij het aansteken van vuurwerk een
aansteeklont.
4) Neem voldoende afstand van het afgestoken
vuurwerk

Bijlage: nieuwsbrief Mathilda
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Het team van de Koningin Beatrixschool wenst
jullie allemaal een fijne vakantie en tot ziens in
het nieuwe jaar!
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