brief

Donderdag 20 juni 2019
Nummer 19 2018 - 2019

Agenda
 25juni IB-netwerk
 25 juni stuurgroep nieuw-

bouw

gende stap GPl (19.30-20.30)
 26 juni inloopmoment vol-

 3 juli : gekke hoeden/

kapselsmorgen

gende stap GPL(8.30 –9.30)

 25 juni : inloopmoment vol-

 1 juli inloop portfolio

De laatste loodjes
We maken ons op voor de laatste periode van dit
schooljaar. En dat betekent nog een heleboel puzzelstukjes leggen om te zorgen dat we volgend
jaar weer fijn kunnen starten. Verderop in deze
nieuwsbrief vertellen we u alvast een aantal zaken. Omdat onze school lekker groeit qua leerlingenaantal, is het zoeken naar geschikte (nood)
voorziening voor a.s. schooljaar een flinke uitdaging. Gelukkig gaat het met de nieuwbouw goed
op schema, afgelopen donderdag hadden we een
geweldig leuke morgen rondom de feestelijke
start. Voor een leuk filmpje : neem een kijkje op
onze website!

Bijbelverhalen
Thema: Onderscheiden (week 24 t/m 26)
Inhoud: Over verschillen zien en erkennen; over
omgaan met verscheidenheid en jezelf blijven.
Bijbelverhalen onderbouw:
Week 24: Een andere naam (Daniël 1); Daniël zegt
‘nee’ (Daniël 1).
Week 25: Daniël legt de droom uit (Daniël 2); De
vrienden doen anders (Daniël 3).
Week 26: De droom van de koning (Daniël 4); Daniël verlangt naar huis (Daniël 6).
Bijbelverhalen middenbouw:
Week 24: Jongens van Babel (Daniël 1, 1-7); Een
geheime afspraak (Daniël 1, 8-21).
Week 25: Allemaal hetzelfde (Daniël 2); Allemaal
buigen (Daniël 3, 1-12).
Week 26: Dat doen we dus niet (Daniël 3, 13-20);
Drie of vier? (Daniël 20-30).
Bijbelverhalen bovenbouw:
Week 24: Daniël en zijn vrienden vallen op (Daniël
1, 1-7); Ieder zijn eigen geloof (Daniël 1, 8-21).
Week 25: Zijn alle wijze mannen dom? (Daniël 2);
Doen wat iedereen doet (Daniël 3, 1-12).
Week 26: Samen geloven? (Daniël 3, 13-20); Niet
doen wat iedereen doet (Daniël 20-30).
Gepersonaliseerd leren-stamgroepen
Volgend jaar willen we een volgende stap zetten
in het gepersonaliseerd leren. Op dit moment
werken we al geregeld met groepsdoorbrekende
activiteiten, waarbij kinderen uit verschillende
groepen met elkaar samenwerken of instructie
krijgen. Volgend jaar willen we ook de dag gaan
beginnen en afsluiten in een stamgroep.
Een stamgroep is een groep kinderen van verschillende leeftijden (binnen een unit) door elkaar.
Deze stamgroepen komen een aantal keer per dag

Koningin Beatrixschool ● Zuidplashof 3 ● 2743CR Waddinxveen ● 0182 - 619862
kbdir@konbeatrix.nl ● www.konbeatrix.nl ● facebook.com/konbeatrix

bij elkaar: bij het begin van de dag (inloop en
godsdienst), tijdens het eten en drinken, tijdens
de lunch en bij de afsluiting van de dag. Voordeel
van het werken in stamgroepen is dat kinderen
van en aan elkaar leren, door bijvoorbeeld met de
groep te bespreken/laten zien wat ze die dag hebben geleerd. Jongere kinderen leren van oudere
kinderen en de oudere kinderen zien hoeveel ze al
gegroeid zijn t.o.v. de jongere kinderen. Daarnaast
leren ze rekening te houden met elkaar, zorgen
voor elkaar. Elk kind is altijd een keer jongste, middelste en oudste. Dat komt de persoonlijke ontwikkeling van het kind ten goede. Er zijn namelijk
vanzelfsprekende rolwisselingen. Je bent een keer
hulpvrager, hulpgever. Rolwisselingen stimuleren
ook het ontwikkelen van potentiele leiderschapskwaliteiten en elkaar helpen wordt een natuurlijke
bezigheid. De stamgroepen vormen een mooi uitgangspunt om het gepersonaliseerd leren verder
te kunnen gaan ontwikkelen.
We snappen dat dit vragen bij u zou kunnen oproepen. Op dinsdagavond 25 juni om 19.30 en op
woensdagochtend 26 juni om 8.30 houden we
een inloop in de gemeenschapsruimte, waar u
met uw eventuele vragen bij ons terecht kan.
Portfolio inzien
Wij nodigen u graag uit om het portfolio met uw
kind te bekijken op maandag 1 juli van 17.00 tot
18.00.
Regel van de maand
Elke maand staat een gedragsregel (in rijmvorm)
centraal in alle groepen.
Voor de maand juni : “ Op je billen zit je goed, niet
op je benen of je voet”.
Continurooster
Als het goed is hebt u via onze medezeggenschapraad een brief ontvangen rondom de verder uitwerking van het continurooster voor volgende
jaar. Mocht u deze hebben gemist, stuur dan even
een mail naar mr@konbeatrix.nl

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

Webinar – Opvoeden zonder straffen en belonen!
Op 26 juni 2019 organiseert het Centrum voor
Jeugd en Gezin i.s.m. Tischa Neve een webinar
over het opvoeden zonder straffen en belonen.
Het is bedoeld voor ouders met kinderen tussen 2
en 12 jaar.
We zijn allemaal dol op kinderen. We brengen ze
met liefde groot en steunen ze daar waar we kunnen, zo goed als we kunnen. Behalve leuk is het
opvoeden van kinderen ook een hele uitdaging en
ontdekkingsreis. En daarom is een beetje inspiratie soms best fijn en handig. In dit webinar, een
lezing die je thuis kan volgen achter je computer,
krijg je die volop!
Tischa Neve, kinderpsycholoog en opvoedkundige,
neemt je op een heldere, praktische en laagdrempelige manier mee in haar visie op opvoeden zonder straffen en belonen. Zij vertelt wat de kanttekeningen van straffen en belonen zijn en wat het
oplevert als je het anders aanpakt. En natuurlijk
legt ze uit hoe je dat kunt doen.
Dit webinar vindt plaats op woensdag 26 juni
2019, van 20.30 tot 21.30 uur.
Meld je snel aan voor de gratis CJG-webinar via
www.cjgcursus.nl

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
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