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KALENDER
De kinderen spelen de hele dag met alle puzzels,
Gefeliciteerd:
blokken en al het andere speelgoed, dus een sopje eens
02-02
Rosemarie Wisselink
per jaar is dan ook hard nodig. Mogen wij op de hulp
06-02
Margreet Matena
van veel ouders rekenen?
Tussen 19.00 en 21.00 uur gaan we met elkaar aan de
06-02 t/m 10-02
Open Week
slag. Het is niet alleen een nuttige avond, maar vooral
09-02
Leerlingenraad
ook heel gezellig zo met elkaar en natuurlijk zorgen wij
24-02 middag t/m
Vrijdag 24-02 om 12.00 uur
voor koffie en thee!
03-03
begint de voorjaarsvakantie
Bij de lokalen hangt een intekenlijst waarop u uw naam
Alvast voor in de agenda:
kunt invullen.
10-03
Uitreiking rapporten
13-03 t/m 17-03
Week van de
oudergesprekken
Nieuws van de Ouderraad
28-03 middag
Administratiemiddag, alle
Wist u dat:
leerlingen zijn ’s middags vrij
* wij de verrijdbare keuken weer
hebben aangevuld met allerlei
Open week, school en opvang
keukengerei zodat alle groepen
In de week van 6 t/m 10 februari organiseren we een
weer heerlijk kunnen koken en
Open Week. Ouders en verzorgers die een school
bakken!
zoeken voor hun kinderen kunnen dan, op afspraak,
* het huisje in de hal door ons in
onze school bezoeken of een bezoek afleggen om zich
wintersfeer is gebracht?
te oriënteren. Zo kunt u tijdens een persoonlijk gesprek
* de eerstvolgende inzameling van
uw vragen stellen en krijgt u een rondleiding. U ziet dan
Bag2School plaats zal vinden op
de school in bedrijf. Naast onderwijs verzorgen we ook
woensdagavond 19 april (19.00 –
opvang, zoals de tussenschoolse(TSO), buitenschoolse
20.00 uur) en donderdagochtend 20
opvang (BSO) en peuteropvang (PZS). U kunt de
april (tot 9.00 uur). Als u binnenkort
opvangmogelijkheden bekijken en eventueel bespreken
uw kasten op gaat ruimen, denk dan
tijdens uw bezoek. Alle ouders die op zoek zijn naar
aan ons! Behalve kleding en schoenen kunt u ook
(peuter)opvang en onderwijs worden uitgenodigd een
afspraak te maken met onze onderbouwcoördinator
lakens, dekens, knuffelbeesten, tassen en gordijnen
Corrie Tuinstra. Dit kan telefonisch op 078-6152256 of
inleveren. Wij ontvangen 0,30 cent per ingezamelde
per mail naar corrie.tuinstra@kbspapendrecht.nl Van
kilo!
harte welkom!
* wij op woensdag 14 juni a.s. weer een Zomerfeest
gaan organiseren! Zet de datum vast in uw agenda
want wij kunnen weer veel hulpouders, - opa’s en Nieuwe leerlingen
oma’s gebruiken!!
We verwelkomen op de peuterzaal: Sarah Haverkamp,
Tobin van den Hoek, Lotus Bosman, Zoe Slieker, Sophie
Nieuws van de gebedsgroep
van der Beek, Esiyora Groenendijk, Laudy Aarts en in de
Eén keer per maand komt er op dinsdagmiddag en
groepen 1: Michael van Beuzekom (1D), Giovanna van
woensdagmorgen een aantal (groot)ouders bij elkaar
der Made (1E) en Juda de Jong (1D).
om te bidden voor onze school. Wij vragen Gods hulp
We wensen hen en hun ouders/verzorgers een hele
en Zijn zegen voor de kinderen, ouders/verzorgers,
fijne tijd bij ons op school toe!
directie, leerkrachten, ander personeel, activiteiten en
alle dingen die belangrijk zijn in en rondom school.
Schoonmaak kleutermaterialen
Voor februari zijn de bidstonden op dinsdagmiddag 14
Op maandag 13 februari vindt de jaarlijkse schoonmaak
februari 13:30 uur bij Jelissa Spoor, Erasmusplein
van de kleutermaterialen plaats.

3 en woensdagmorgen 15 februari 10:30 uur bij
Andrea van Dalen, PC Hooftlaan 170.
Er is altijd plaats voor meer meebidders. Neem gerust
contact op met Simone Rietveld via telefoonnummer
078 - 6440906 of stuur een mailtje
naar sarietveld@gmail.com om te vragen hoe één en
ander gaat. Denkt u nu, ik zou wel willen, maar ik heb
nog een kleintje thuis, geen probleem, die mogen op
woensdagmorgen gewoon meekomen naar de
bidstond!
Ook bestaat er de mogelijkheid om gebedspunten door
te geven via een mailtje naar sarietveld@gmail,com
Het spreekt voor zich dat deze informatie altijd
vertrouwelijk is; Je kunt ook altijd mailen zonder namen
te noemen. Wij gaan er vanuit dat God zonder dat wij
namen noemen weet om welke personen, situaties het
gaat. Voel je uitgenodigd om langs te komen, samen
bidden geeft kracht!

Nieuws van de PSZ Het Koningskind
Nieuwjaarsreceptie
Begin januari hebben we voor het eerst een
nieuwjaarsreceptie gehouden. Met een gezellig groepje
ouders en kinderen hebben we geproost op het nieuwe
jaar onder het genot van een hapje en een drankje. Op
het digibord werd er een film getoond, waar onze
peuters op te zien waren tijdens verschillende
activiteiten.
Welterusten Kleine Beer
Op dit moment zitten we nog volop in ons thema
“Welterusten Kleine Beer”.
Het boek over kleine beer die bang is in het donker
wordt interactief voorgelezen, met een grote en kleine
beer in een donker lokaal met steeds een groter lichtje
die aangaat.
Ook hebben we al veel mooie werkjes gemaakt, die ook
te bewonderen zijn op het prikbord in onze gang.

Nieuws vanuit de BSO en TSO
BSO
Inmiddels is het buiten volop winter. Sommige van ons
hebben vast hun schaatsen uit
het vet gehaald en een rondje
geschaatst. Ook wij zijn volop
bezig met het thema winter. Zo
hebben we een noordpool
verhaal met elkaar gedobbeld.
Ook hebben we leuke pinguïns
geknutseld van flessen. En
hebben we een leuke noord/zuidpoolquiz gedaan
waarin we veel te weten zijn gekomen over deze
streken. Daarnaast genieten we van de
sportactiviteiten die we met Bender doen, buiten of in
de gymzaal. De kinderen zijn heel erg blij met de
nieuwe spellen die we hebben gekregen. Vooral het
spel “Bunny Hop” is bij de jongere kinderen in trek.
Verder zijn we ons aan het voorbereiden op de

voorjaarsvakantie waarin we op ontdekkingstocht gaan.
We hebben er al heel veel zin in.
TSO
De groepen 6 t/8 zijn op de TSO gestart met de
sportactiviteiten die aangeboden worden door Kevin.
Naast voetbal, favoriet bij de jongens, zijn de andere
spellen ook in trek waaronder trefbal.
Eind vorig jaar is er een enquête onder alle TSO ouders
verspreid. Als TSO hebben we de mooie score van een
7,3 behaald. Daar zijn we als team enorm trots op.
Naast een enquête onder u als TSO ouder hebben wij
ook de kinderen gevraagd naar hun bevindingen op de
TSO. Ook daar hebben we goed gescoord en willen we
deze mooie score uiteraard vasthouden. Een greep uit
de positieve reacties: de splitsing van de groepen 6-8,
met echt een eigen plekje voor de bovenbouw, de
mogelijkheid voor het kijken van filmpjes, mogelijkheid
om binnen en buiten te
kunnen spelen en het doen
van leuke spelletjes.
Intern hebben we de
informatieverspreiding onder
de loep genomen en met
name ook de bekendheid van
de TSO. Dit willen we koppelen aan de vaste
informatiemomenten op school. Uiteraard brengen wij
u hier tijdig van op de hoogte.

Zending
Op dit moment wordt er in de klassen gespaard voor
MAF. We gaan hier nog enkele weken mee door.
In de eerste periode van dit schooljaar spaarden we
voor Stichting Basic Life Support. We kunnen u melden
dat we hiervoor het bedrag van €340,- hebben
opgehaald. Basic Life Support dankt u allen voor het
mooie bedrag. Ze schreven ons:
'Hartelijk dank voor uw bericht van de mooie opbrengst
die jullie met de zendingsbussen hebben opgehaald!!
Uiteraard zijn wij en de kinderen in Roemenië hier erg
blij mee.'

Lief en leed
-Deborah de Lange, werkzaam op groep 1-2 van de TSO
is 7 januari bevallen van een zoon, Djaro.
Beiden maken het uitstekend. We wensen hen veel
geluk toe.
-Op de maandag- en woensdagochtendgroep van PSZ
het Koningskind heten we pedagogisch medewerker
Anne van harte welkom.

Vakantierooster 2017-2018
Herfstvakantie 16-10-17 t/m 20-10-17
Kerstvakantie 25-12-17 t/m 05-01-18
Voorjaarsvakantie 26-02-18 t/m 02-03-18
Paasvakantie 30-03-18 t/m 02-04-18
Meivakantie 27-04-18 t/m 11-05-18

Pinksteren 21-05-18
Zomervakantie 16-07-18 t/m 24-08-18
De studiedagen of andere vrije momenten voor volgend
schooljaar geven we u nog op een later moment door.

Regel van de maand
Wij luisteren naar elkaar.

Lied van de maand
Een zaaier ging uit om te zaaien (Nieuw Liedboek 764)

Bijbelverhalen
Week 5: 30 januari t/m 3 februari 2017
Petrus, Jacobus en Johannes volgen, Lucas 5:1-11
De melaatse man, Lucas 5:12-16
De verlamde man, Lucas 5:17-26
Week 6: 6 t/m 10 februari 2017
Aren plukken op de sabbat, Lucas 6:1-5
Genezing op de sabbat, Lucas 6:6-11
De twaalf apostelen, Lucas 6:12-19
Week 7: 13 t/m 17 februari 2017
Wees barmhartig, Lucas 6:26-38
Boom en vrucht, Lucas 6:43-45
Genezing van de knecht van de centurio, Lucas 7:1-10
Week 8/9: 20 februari t/m 3 maart 2017
De jongen uit Naïn, Lucas 7:11-17
De vrouw die Jezus zalfde, Lucas 7:36-50
De zaaier, Lucas 8:4-15

De eerstvolgende maandbrief verschijnt op donderdag 7
maart.

De Dd
gelukkig 2017 toe!

