brief

Donderdag 23 mei 2019
Nummer 17 2018 - 2019

Agenda
 27 mei : schoolreis
 28 mei: gr 7 praktisch ver-

keersexamen

 30/31 mei: Hemelvaart, leer-

lingen zijn vrij
 13 juni: officiële handeling
nieuwbouw (9.00)

En door…….
Wat een activiteiten staan er op de rol in de komende periode. Hele leuke en inspirerende dingen, waar zeker de leerlingen al reikhalzend naar
uitkijken. De schoolreis aankomende maandag is
één van die dingen. Vanuit de weervoorspelling
belooft het mooi weer te worden voor dit jaarlijks
evenement. Voorbereidingen rondom de nieuwbouw, de formatieplanning, de onzekerheid of er
voldoende lokalen beschikbaar zullen zijn omdat
we flink een het groeien zijn enz. zorgen er voor
dat er veel werk te doen is en we geen tijd te verliezen hebben (Uitspraak van onze voormalige
Koningin Beatrix!) en dat doen we graag, in goede
afstemming met u allen!
Bijbelverhalen
Thema: Aanwakkeren (week 22 en 23)
Inhoud: Over aarzelen en doorpakken, over lauw
volk en enthousiasme, over bemoediging en inspiratie.
Bijbelverhalen onderbouw:
Week 22: Hemelvaart (Handelingen 1, 4-12).
Week 23: Pinksteren (Handelingen 2); In het spoor
van Jezus (Handelingen 3, 1-10).
Bijbelverhalen middenbouw:
Week 22: Hemelvaart (Handelingen 1, 1-14).
Week 23: Weer compleet (Handelingen 1, 15-26);
Pinksteren (Handelingen 2, 1-24).
Bijbelverhalen bovenbouw:
Week 22: Hemelvaart (Handelingen 1, 1-14).
Week 23: Een nieuwe leerling (Handelingen 1, 1526); Pinksteren (Handelingen 2,1-24).

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 “
Welkom nieuwe leerlingen
We willen de nieuwe leerlingen welkom heten.
We hopen dat jullie een fijne tijd bij ons op school
zullen hebben!
Schoolreis
Middels diverse brieven bent u op de hoogte gebracht van onze a.s. schoolreis. We hopen op een
fijne dag met mooi weer! Tot maandag!
Cito groep 8
Vorige week hebben de leerlingen van groep 8 de
uitslag ontvangen van de cito-eindtoets. Mooi om
te zien dat de cito-uitslag passend is bij de adviezen die de leerlingen van school hebben gekregen.
Het landelijk gemiddelde ligt iets hoger dan onze
score.
Mail van school
We horen soms dat niet alle mail vanuit school
door iedereen wordt ontvangen. U kunt zelf controleren in ParnasSys (het ouderportaal) of uw
mailadres klopt. Ontvangt u nog steeds geen mail,
dan kunt u dit doorgeven aan de administratie
(admin@konbeatrix.nl).
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.
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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!
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. U ontvangt hiervoor
nog een persoonlijk bericht. Wellicht zou u ook
gebruik kunnen maken van Stichting Leergeld.
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 overblijfvrijwilligers.
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
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Op 19 juni a.s. organiseren de wijkplatforms een buitenspeeldag voor de basisscholen in Waddinxveen op de velden van het ASW-terrein in de Sniep van 14:00 tot
17:00 uur.
Er zijn o.a. de volgende attracties: Energy stormbaan, Stormbaan Hawaï, Mega tafelvoetbalspel en veel kleinere spellen. De sportbus van Jeugd en Jongerenwerk is
er ook met Bubble ballen.
Ook kan er kennisgemaakt worden met de tennis-, voetbal- en basketbalvereniging.
Aanmelden kan op buitenspeeldagwaddinxveen2019@gmail.com onder vermelding van naam en leeftijd.
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