brief

Donderdag 9 mei 2019
Nummer 16 2018 - 2019

Agenda
 13 juni: officiële handeling

nieuwbouw
 28 mei: gr 7 praktisch verkeersexamen

 30/31 mei: Hemelvaart, leer-

lingen zijn vrij

Tussen Pasen en Hemelvaart
De meivakantie is weer voorbij en we maken ons
op voor de laatste periode van dit schooljaar. In
ieder geval komen er nog 10 weken van (samen)
werken en beleven aan. We hopen dat we met
elkaar er een gezellige en leuke periode van te
maken, waarin we natuurlijk ook al de opmaat
maken naar het volgende schooljaar. We leven nu
in de veertig dagentijd, en kijken al uit naar de
hemelvaart. En dan na 10 dagen : Pinksteren! De
Heer is waarlijk opgestaan en laat ons achter
onder leiding van de Heilige Geest!
Wat ons nieuwe gebouw betreft : de bouw ligt
mooi op schema, alle palen zijn geslagen en nu
wordt er gewerkt aan de fundering.
Met betrekking tot de een openingshandeling/
stat bouwtraject kunt u alvast de datum van 13
juni noteren. Dan zal in de middag de officiële
handeling worden verricht.
Bijbelverhalen
Doen (week 20 en 21)
Inhoud: Over denken en doen, over maken en
breken, over daadkracht en zwakte.

Bijbelverhalen bovenbouw:
Week 20: Een raar gesprek (Rechters 13); Denken
en doen (Rechters 14 en 15).
Week 21: Het loopt mis (Rechters 16, 1-22); Afgelopen (Rechters 16, 23-31).
Ouderbijdrage
Uit de administratie van de onze penningmeester
blijkt dat er een heleboel ouders hun ouderbijdrage nog niet hebben betaald. Graag willen we u
vragen dit alsnog te doen. Wellicht zou u ook gebruik kunnen maken van Stichting Leergeld.
Hartelijk dank!
Hopelijk heeft u allemaal een leuke vakantie gehad en ook zo genoten van de mooie lentebloemen die met Pasen uitkwamen?
Via deze weg willen we laten weten dat we deze
volledig te danken hadden aan de volgende bedrijven; Jansen’s Overseas uit Noordwijkerhout,
De Winter transport uit Waddinxveen en Kwekerij
Verboom uit Zevenhuizen.
Namens de activiteitencommissie,
Heel erg bedankt

Bijbelverhalen onderbouw:
Week 20: Geen haren knippen (Rechters 13, 1-25);
Simson doodt een leeuw (Rechters 14, 1-20).
Week 21: De sterke Simson (Rechters 16, 1-15);
Simsons haar wordt geknipt (Rechters 16, 16-22);
Simsons dood (Rechters 16, 23-31).

Regel van de maand
Elke maand staat een gedragsregel (in rijmvorm)
centraal in alle groepen.
Voor de maand mei : “ Aan de kapstok hangt je
jas, met daarbij je eigen tas “

Bijbelverhalen middenbouw:
Week 20: Simson gaat iets bijzonders doen
(Rechters 13); Simson zit niet stil (Rechters 14 en
15).
Week 21: Simson wordt vastgebonden (Rechters
16, 1-22); Het is afgelopen met Simson (Rechters
16, 23-31).

Ziekenboeg
Juf Heidi heeft voor de meivakantie, door een vervelende val, haar elleboog zodanig gebroken dat
er een flinke operatie moest volgen. Gelukkig zijn
nu de hechtingen verwijderd en moet zij gaan revalideren. Dat gaat helaas nog wel een flinke tijd
in beslag nemen. Voorlopig mag ze beslist geen
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auto rijden, maar komt ze met de trein vanuit Boskoop heen en weer om hand-en spandiensten te
verrichten. We wensen haar veel beterschap!!!
Gelukkig hebben we voor Heidi tijdelijke invallers
in unit 1 : op maandag- en vrijdagmorgen Juf
Mirjam en op dinsdag-, woensdag-, en donderdagmorgen juf Yvette.
Fijn dat we zo toch de extra handen in de unit
kunnen hebben!
Allergie
Heeft je zoon of dochter een voedselallergie,
voedselintolerantie of volgt je kind een dieet?
Geef dit dan zo snel mogelijk door aan de juf of
aan mij via onderstaand e-mailadres zodat wij
daar rekening mee kunnen houden. Vanaf heden
coördineer ik, vanuit de activiteitencommissie,
aangepast eten en versnaperingen bij activiteiten.
Hierbij kun je denken aan aangepaste pepernoten
tijdens het sinterklaasfeest.
Uit ervaring weet ik hoe vervelend het is als andere kinderen wat lekkers krijgen en mijn kind daar
niet van mee kan eten. Mijn naam is Jos Drost,
vader van Mick. Mick zit in groep 1 en heeft coeliakie (gluten intolerantie). Etiketten lezen en zorgvuldig eten bereiden behoren tot mijn dagelijkse
routine.
Voor vragen of het doorgeven van wijzigingen kun
je mij bereiken via jos@drostfotografie.nl

blijfvrijwilligers.
Andere kinderen zijn welkom om te spelen op het
schoolplein onder toezicht van de eigen ouder.
Vanaf 13.00 uur lopen er weer juffen en meesters
op het schoolplein rond en kunnen alle kinderen
weer gebracht worden voor de middag.
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.
Excursie naar Aviodome
Dit jaar is er in de plusklassen ( 5/6 en 7/8) aan
verschillende projecten gewerkt. Van escaperooms tot insecten en Columbus.
Deze periode werken de groepen aan het onderwerp vliegtuigen. En om daar meer over te leren
zijn we dinsdag 7 mei naar het Aviodrome geweest. Na een rondleiding over de geschiedenis
van de luchtvaart was er de gelegenheid om van
alles zelf te ontdekken, van vluchtsimulators, motoren ontdekken tot het leren van het morsealfabet.
We hebben een “super leuke dag” gehad!
Aanmelden broertjes en zusjes
Voor de planning/prognoses voor het volgende
schooljaar en volgende zou het fijn zijn als broertjes/zusjes van de onze huidige leerlingen al worden aangemeld. Graag via de website een aanmeldformulier aanleveren bij onze administratie.

Bericht van de tussenschoolse opvang:
De periode van mooi weer breekt hopelijk aan.
Heerlijk, want er is niks fijner dan met een grote
groep kinderen te picknicken en buiten te zijn. Een
fijne onderbreking van de schooldag!
Daarom willen wij u eraan herinneren dat tussen
12.15 en 13.05 uur op het schoolplein de kinderen
van de overblijf onder toezicht zijn van de over-

Luizencontrole
De afgelopen keer waren er helaas te weinig luizenmoeders om de controle te kunnen uitvoeren.
Dit betekent dat u zelf thuis in de gaten moet
houden of uw kind luizen heeft. Het zou er fijn zijn
als het luizencontrole-team zou kunnen worden
uitgebreid.
Om de school luis-vrij te houden roepen we u op
zich aan te melden bij onze administratief medewerker Ria Spelt : admin@konbeatrix.nl
Alvast hartelijk dank!
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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: maandag 13 mei.
Tijd: inloop vanaf 8:30 tot 9.30
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