brief

Donderdag 11 april 2019
Nummer 15 2018 - 2019

Agenda
 12 april: koningsspelen
 16 en 17 april: centrale eind-

toets groep 8
 18 april: paaslunch
 18 april: portfolio rondleiding

 19 april: Goede Vrijdag en

start van de meivakantie
 4 mei: Unit 3 legt bloemen
op Stationsplein Waddinxveen

Goed Nieuws!
U heeft het hoogstwaarschijnlijk al gehoord en
misschien zelfs wel gezien: de eerste paal (en de
volgende 209) is/worden geslagen. Vrijdagmiddag
om 14.30 uur begon de start van onze nieuwe
school. Fijn dat deze start er is en we hopen van
harte dat de bouwplanning kan worden gehaald,
zodat de oplevering in mei 2020 a.s een feit mag
zijn!
Het andere Goede Nieuws is natuurlijk dat het
bijna Pasen is. Dan vieren we Opstanding van onze Here Jezus uit het graf. Wat een blijdschap dat
de dood is overwonnen en dat we vanuit de opstandingskracht mogen leven!
Bijbelverhalen
Thema : Weglopen (week 17 t/m 19)
Inhoud: Over weglopen voor je taak en het nemen
van je verantwoordelijkheid.
Bijbelverhalen onderbouw:
Week 17 t/m 19: Jona krijgt een opdracht (Jona
1); Jona loopt weg (Jona 1); Jona overboord gegooid. (Jona 1); Jona in de vis (Jona 2); Jona in
Nineve (Jona 3); Jona en het boompje (Jona 4).
Bijbelverhalen middenbouw:
Week 17 t/m 19: Op reis (Jona 1); Storm (Jona 1);
Een vis (Jona 2); Naar Nineve (Jona 3 ); De plant
(Jona 4).
Bijbelverhalen bovenbouw:
Week 17 t/m 19: Op reis (Jona 1); Storm (Jona 1);
Een vis (Jona 2); Naar Nineve (Jona 3 ); De plant
(Jona 4).

 6 mei: eerste schooldag na de

meivakantie

Voor de maand april : “ Beleefd zijn iets voor jou
en mij, zo maak je anderen blij”.

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.
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)

Regel van de maand
Elke maand staat een gedragsregel (in rijmvorm)
centraal in alle groepen.
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Eerste paal nieuwe school
Hieronder een paar foto’s van de eerste handeling : (zie ook onze website!). Gelukkig dat we nu
eindelijk kunnen zeggen dat de bouw is gestart!

Vrijwilligers buitenspeeldag gezocht
Op woensdag 19 juni 2019 van 14.00 - 17.00 uur
organiseren de wijkplatforms in Waddinxveen een
buitenspeeldag op het ASW-terrein. Het organisatieteam zoekt nog een aantal vrijwilligers om deze
middag een spelonderdeel te begeleiden. Wil je
deze middag helpen? Mail dan
naar:Buitenspeeldagwaddinxveen2019@gmail.co
m en geef je naam, telefoonnummer en emailadres door.

Koningsspelen 12 april
Morgen is het zover: o.a de sponsorloop die van
start gaat om 9.00 uur. Moses uit Oeganda zal het
startsein geven aan de verschillende units. Sponsorkaarten kunnen tot morgenochtend bij de leerkracht worden ingeleverd.
Daarna vinden alle activiteiten plaats in sporthal
De Dreef.
In het kader van AVG is het niet mogelijk om als
ouders foto’s te maken. Dit doen een aantal collega’s, zij weten namelijk wie er wel of niet gefotografeerd mag worden.

Alvast
Namens het team wensen we elkaar hele goede
paasdagen en een fijne vakantie toe!
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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

Koningin Beatrixschool
Wanneer: maandag 15 apr il en vr ijdag 10 mei.
Tijd: inloop vanaf 8:30 tot 9.30
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