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Donderdag 28 maart 2019
Nummer 14 2018 - 2019

Agenda
 5 april: eerste paal nieuw-

bouw
 12 april: koningsspelen
 18 april: paaslunch
 18 april: portfolio rondleiding
Op weg naar Pasen…..
In alle drukte is het goed om stil te staan in welke
periode van het kerkelijk jaar we eigenlijk leven.
We zijn nl. op weg naar Pasen, het feest van de
opstanding van onze Here Jezus. In de kracht van
Zijn opstanding mogen wij ons werk doen en kunnen we dat ook in een breder perspectief plaatsen. Zo leven we ook mee met mensen en gezinnen die door moeilijke periodes heen gaan en
bidden we om kracht en vertrouwen in de toekomst.
Bijbelverhalen
Thema : Overwinnen (week 15 en 16)
Inhoud: Over de overwinning van het licht op het
donker. Over de overwinning van de hoop op de
angst en van het leven op de dood.
Bijbelverhalen onderbouw:
Week 15: Bang voor de storm (Marcus 4, 35-41);
Palmpasen (Marcus 11, 1-11).
Week 16: Jezus voelt zich alleen (Lucas 22, 39-53);
Petrus is bang (Lucas 22, 54-62); Het wordt weer
licht (Johannes 20, 1-18).
Bijbelverhalen middenbouw:
Week 15: De echte herder (Johannes 10, 11-15);
Een eigen koning! (Johannes 12, 12-19).
Week 16: Zonder Jezus? (Johannes 13); Gevangen
in de nacht (Johannes 18 en 19); Paasmorgen
(Johannes 20, 1-18).
Bijbelverhalen bovenbouw:
Week 15: Een echte herder (Johannes 10, 11-15);
Bijna oproer (Lucas 19, 29-48).
Week 16: Nu is Jezus er nog (Johannes 13); Angst
en schuld (Johannes 18 en 19); Paasmorgen
(Johannes 20, 1-18).

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”.
Stichting Leergeld
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. Om te zorgen dat u
deze aanvraag op een laagdrempelige manier op
school kunt doen of als u informatie wilt over de
mogelijkheden, is er in overleg met de medezeggenschapsraad een proef gestart om bij ons op
school een aantal inloopmomenten te organiseren. Silla van Westing, ouder in onze medezeggenschapraad, kan u de weg wijzen naar deze stichting. Voor de inlooptijden : zie achterzijde van deze nieuwsbrief. In de bijlage vindt u de folder van
deze stichting.
Vervolg proces continurooster
Inmiddels hebt u allen de brief vanuit de medezeggenschapsraad ontvangen over de uitslag van
de peiling. Heel erg fijn om te weten dat er heel
veel draagvlak is om volgend schooljaar met het
continurooster te kunnen gaan werken! In de komende periode zullen we, zoveel mogelijk rekening houdend met alle opmerkingen en wettelijke
bepalingen, u verder op de hoogte houden van
onze concrete plannen.
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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.

Eerste paal nieuwe school
Gisteren heeft voor het project Scholenbouw Park
Triangel de ‘heibespreking’ plaatsgevonden.
De heistelling komt, onder voorbehoud, donderdagmiddag 4 april of vrijdagochtend 5 april naar
de bouwplaats.
Dat betekent dat de eerste technische paal geslagen wordt óf vrijdagochtend of vrijdagmiddag 5
april.
Daar zal a.s. woensdag duidelijkheid over gegeven
worden.
Zoals afgesproken vinden er geen officiële of feestelijke handelingen plaats bij deze eerste paal. Dat
komt op een later tijdstip. We houden u op de
hoogte!
Maar toch is het een bijzonder moment: er zijn
heel wat jaren van overleggen aan vooraf gegaan!

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:
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.
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Loop even binnen bij
Stichting Leergeld
Waddinxveen.
Voor diegenen die de kosten voor:
Ouderbijdrage
Schoolreis
Schoolkamp
Schoolspullen (bijvoorbeeld gymspullen)
Lidmaatschap bibliotheek
En misschien ook andere zaken
niet makkelijk kunnen betalen.
U kunt zo binnenlopen om even een praatje te maken met
Margot Comba van Stichting Leergeld.
Wie weet kan zij u helpen.
Waar: in de r uimte naast de directie kamer van de Ko-

ningin Beatrixschool
Wanneer: vr ijdag 5, vr ijdag 12, maandag 15 apr il en
vrijdag 10 mei.
Tijd: inloop vanaf 8:30 tot 9.30
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