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Donderdag 14 maart 2019
Nummer 13 2018 - 2019

Agenda
 15 maart: landelijke stakings-

 18 maart: start project Len-

dag
 18 maart: MR vergadering
 18 maart: Juf Elise weer op
school

tekriebels
 12 april: koningsspelen
 18 april: paaslunch
 18 april: portfolio rondlei-

Voor u gelezen…..
In deze hectische tijd kwam ik een mooie wijsheid
tegen, die ik graag met jullie wil delen:
Gun jezelf de tijd
om te
ademen
om te
leven
om te
geven
om

ding

Week 14: Gewoon (Matteüs 5, 38-41); Genoeg
voor iedereen (Matteüs 14, 13-21).
Bijbelverhalen bovenbouw:
Week 12: Alles verkopen wat je hebt? (Matteüs
19, 16-24); Een strikvraag voor Jezus (Johannes 8,
1-11).
Week 13: Hoe vaak vergeven? (Matteüs 18, 2135).
Week 14: Ene wang, andere wang (Matteüs 5, 3841); Vijf broden en twee vissen.
Matteüs 14, 13-21).

lief te hebben
om
aanwezig te zijn
en
om gewoon…
...te zijn.
Bijbelverhalen
In de komende weken is het thema: Oplossen
(week 12 t/m 14)
Inhoud: Over het oplossen van dilemma’s, problemen, ruzies en conflicten. Over het vinden van
waarheid en gerechtigheid.
Bijbelverhalen onderbouw:
Week 12: Het honderdste schaap (Lucas 15, 4-7);
Zonder olie (Matteüs 25, 1-13).
Week 13: Ik wil mijn geld terug (Matteüs 18, 2333); Zonder gasten (Matteüs 14, 14-24).
Week 14: Veel te veel (Marcus 6, 30-44); Eerlijk
verdeeld? (Matteüs 20, 1-16).
Bijbelverhalen middenbouw:
Week 12: Teveel (Matteüs 19, 16-24); Een lastig
probleem (Johannes 8, 1-11).
Week 13: Zeven keer vergeven? (Matteüs 18, 2135).

Regel van de maand
Elke maand staat een gedragsregel (in rijmvorm)
centraal in alle groepen.
Voor de maand maart : “Kun je het even niet alleen, dan zijn er altijd anderen om je heen”.
Lentekriebels
Wat is de Week van de Lentekriebels?
De Week van de Lentekriebels is een nationale
projectweek waarbij in het basisonderwijs een
hele week relationele en seksuele voorlichting
gegeven wordt. Elk jaar staat er een thema centraal. Dit jaar is dat het thema Anders?! We besteden aandacht aan diversiteit. Dit is een breed thema en gaat over seksuele diversiteit, gender, verschillende religies en culturen. Maar ook over
ziekte en beperking. Iedereen is daarin uniek.
Doel en meerwaarde van deze week
Het doel is om kinderen de juiste informatie en
vaardigheden mee te geven voor een gezonde
seksuele ontwikkeling, die past bij hun leeftijd en
belevingswereld en hen helpt om op een latere
leeftijd seksueel verantwoorde keuzes te maken.
Onderzoek laat zien dat als op jonge leeftijd al
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aandacht is voor relationele en seksuele vorming,
jongeren juist later beginnen met seks, verantwoorde keuzes maken en weerbaarder zijn. Uiteraard mag u erop vertrouwen dat de leerkracht een
keuze maakt in de lessen en activiteiten die passen bij de leeftijd van uw kind. Mocht u hier toch
nog vragen over hebben, kom gerust langs bij de
leerkracht.
Welkom terug Juf Elise
Na een periode van zwangerschapsverlof staat juf
Elise weer te popelen om in onze school aan de
slag te gaan. Samen met Juf Salina, die op dinsdag
en woensdag haar duo-collega is, hopen we op
een fijne tijd in groep 7.
Vervolg proces continurooster
De peiling is inmiddels gesloten. De stemmen worden geteld. Op de vergadering van de medezeggenschapsraad van maandag 18 maart A.S. gaat
de MR hier een vervolg aan geven. We houden u
op de hoogte!
Portfolio
Tijdens de studiemiddag/avond op dinsdag 12
maart hebben we besloten het portfolio uit te
breiden met creatieve opdrachten. We willen niet
wachten tot het volgende rapport om dit aan u te
laten zien. Daarom willen we u op donderdagmiddag 18 april van 13.15-14.00 uitnodigen om samen met uw kind het portfolio in te kijken. Er
komt tegen die tijd nog een officiële uitnodiging
via de mail!
Koningsspelen
Vanwege Pasen en de vroege voorjaarsvakantie
zijn de koningsspelen al op vrijdag 12 april. Binnenkort komt er een mail waarin we u inlichten
over het verloop van die dag.
Overblijf
Elke dag maken er heel veel kinderen gebruik van
de overblijf op school. Deze wordt gezamenlijk
verzorgd voor zowel de Kardinaal Alfrinkschool als
voor de Koningin Beatrixschool. Met behulp van
vele vrijwilligers kunnen we dit faciliteren. Nog
steeds zijn wij op zoek naar extra helpende handen tijdens de overblijf. Bent u in de gelegenheid
om structureel of incidenteel ons bij te staan,
meld u dan snel aan! Vele handen maken licht

werk en u krijgt er een kleine vergoeding voor.
Voor meer informatie of aanmelden, neem contact op met Carine Legerstee (telnr: 0639013932
of mail: tso.kardinaalalfrink@degroeiling.nl)
Cultuur-update.
Hierbij een update van de cultuuractiviteiten van
onze school:
Maandagmiddag 11 maart van 13.30u tot 14.20u
zijn de groepen 5 en 6 naar de voorstelling 'De
verdwaalde Viking' in de Rehobothschool. Dit is
een voorstelling van Kijkkunst.
Donderdag 14 maart wordt de leskist van Kijkkunst gebracht voor de groepen 1-2. Zij gaan tot 2
april aan de slag met het thema 'Vol van kleur'.
Vrijdag 22 maart gaat groep 4 van 10.30u tot
12.00u naar Cultuurhuys De Kroon voor een instrumentencircuit. Groep 6 gaat 's middags van
13.30u tot 15.00u.
De kleutergroepen hebben op dinsdag 2 april een
dansworkshop in het speellokaal.
Donderdagmiddag 4 april hebben de groepen 3
en 4 de voorstelling 'De wenteltoren' in de Bethelschool. Deze voorstelling is van 13.30u tot 14.20u.
Tekenlessen door José Schenk
Binnenkort start weer een nieuwe serie van 5 teken-en schilderlessen.
Data: 18 en 25 maart, 1, 8 en 15 april.
Locatie: Koningin Beatrixschool vlakbij de hoofd
ingang in de ruimte voor de groep 4/5
Het lesgeld bedraagt 8,50 per les.
Tijdstip: 15.30 – 17.00 uur.
Wil uw kind meedoen? Dat kan.
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.
José Schenk zal u dan een bevestiging van inschrijving sturen met de benodigde informatie over de
lessen.
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