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KALENDER
Gefeliciteerd:
afspraak op een ander moment. Kent u ouders die op
05-01
Hananja Witkamp
zoek zijn naar een school, dan vragen wij u vriendelijk
23-01
Marianne Dubois
deze ouders op de Open Week te wijzen. Alvast
bedankt.
18-01 t/m 20-01
Gevonden voorwerpen
worden uitgestald in de hal
Kinderboekenweek 2017
19-01
Kijkochtend groep 3 t/m 8
De Kinderboekenweek van 2017 heeft als thema
Alvast voor in de agenda:
‘Griezelen’ en als motto ‘Gruwelijk eng’. Als scholen
06-02 t/m 10-02
Open week
voor Christelijk Nationaal Onderwijs te Papendrecht
27-02 t/m 03-03
Voorjaarsvakantie
(VCNO) hebben we besloten hier niet aan mee te doen.
Het thema past niet bij onze identiteit en we betreuren
het dat de organisatie van de Kinderboekenweek
Eerste maandbrief 2017
hieraan voorbij gaat. We zullen daarom het thema van
Allereerst wensen we u, namens het hele team (school,
de christelijke kinderboekenmaand gaan volgen, dat ‘Je
peuterspeelzaal, BSO en TSO, een mooi en voorspoedig
hoeft niet bang te zijn’ als thema heeft.
2017 toe waar Gods zegen op mag rusten.
De afgelopen weken stonden in het teken van de
kerstvakantie. We hopen dat u, samen met uw
kind(eren), een goede tijd hebt gehad. Op maandag 9
januari zijn we weer op school begonnen aan een nieuw
kalenderjaar. De komende weken zullen we toewerken
naar de citotoetsen die weer afgenomen zullen worden
en we wensen alle kinderen veel succes toe.
We zijn bezig met de ontwikkeling naar een Integraal
Kindcentrum. De eerste stappen hiertoe zijn gezet en
we zijn er trots op te kunnen melden dat vanaf heden
elke vrijdagochtend een logopedist hier op school zal
zijn om kinderen te begeleiden en dat er vanaf deze
maand ook een schoolmaatschappelijk werkster
regelmatig op een vast tijdstip op school aanwezig zal
zijn. In deze maandbrief leest u daar meer over.
In week 6 hebben we onze ‘open week’. U kunt het
allemaal in deze maanbrief lezen. Verder kunt u ons
natuurlijk ook via onze website en facebook blijven
volgen.

Inschrijving nieuwe leerlingen – Open
Week
Van maandag 6 februari t/m vrijdag 10 februari hebben
we Open Week. Wordt uw kind tussen 1 augustus 2017
en 1 augustus 2018 vier jaar en wilt u een oriënterend
gesprek of uw kind op onze school inschrijven, dan kunt
u een afspraak maken met onze onderbouwcoördinator
Corrie Tuinstra. Dit kan telefonisch op 078-6152256 of
door een mail te sturen naar
corrie.tuinstra@kbspapendrecht.nl . Natuurlijk kunt u,
als deze week niet uitkomt, contact opnemen voor een

Opbrengst collecte Kerstvieringen
Dank voor uw gaven tijdens de collecte tijdens de
Kerstvieringen. Er is in totaal het mooie bedrag van
€ 594,43 opgehaald voor MAF.

Mad Science – knotsgekke wetenschap &
technieklessen
We zijn bezig om een
aanbod te creëren
voor naschoolse
activiteiten. Kinderen kunnen dan na schooltijd
meedoen aan deze activiteiten. Er komt nog nadere
informatie over het aanbod, maar één aspect daaruit
willen we al graag noemen en dat is het naschoolse
aanbod Mad Science. Deze naschoolse techniek cursus
geeft kinderen een eerste kennismaking met
wetenschap & techniek.
Kinderen krijgen op deze manier een positieve kijk op
wetenschap & techniek en beseffen beter hoe het de
wereld om hen heen beïnvloedt. Tussen de activiteiten
door krijgen de kinderen duidelijke instructies en
informatie over het dan behandelde thema. Er wordt
daarbij veel gewerkt met schaalmodellen, sheets en
demonstraties om gevaarlijkere proeven te doen
(bijvoorbeeld met vuur en/of chemicaliën). De lessen
liggen dicht bij de belevingswereld van de kinderen, zijn
zeer educatief en stimuleren een onderzoekende
leerhouding. Door talloze experimenten, activiteiten en
demonstraties leren de kinderen principes en

methoden waar ze later op terug kunnen vallen.
Observeren, analyseren en conclusies trekken zijn
immers belangrijke vaardigheden, voor nu en later.
Dit alles wordt geleid door een professionele Mad
Science docent die een uitgebreide training heeft
moeten doorlopen en natuurlijk een passie heeft voor
het werken met kinderen. Na iedere les krijgen de
kinderen materialen en informatie mee naar huis om
thuis verder te leren en experimenteren.
Deze 6 lessen worden gegeven op maandagmiddag van
15.30u – 16.30u. De middagen staan gepland op 8, 15,
22, 29 mei en op 12 en 19 juni.
Voorafgaand aan deze cursus zal er een show op school
gegeven worden. Deze show vindt plaats op 7 maart,
gewoon onder schooltijd. Uw kind krijgt dan een
opgaveformulier mee. Er zijn wel kosten
(± € 70,00) aan deze cursus verbonden, maar de
ervaringen met andere scholen leert dat kinderen erg
enthousiast worden en veel leren.

Nieuwe leerlingen
We heten Ryan van Mook, Maja Szlufik, Tijn
Hakkenbroek, Femi Westra, Elvira Hoefnagels, Stella
Pavlovic, Quinten Smits en hun ouders van harte
welkom en wensen hen een fijne tijd bij ons op school
toe.

Nieuws van de PSZ Het Koningskind
In de kerstvakantie is de peuterspeelzaal voor het eerst
twee dagdelen open geweest.
De kinderen die gebruik maken van Koningskind 2
mochten komen spelen, maar ook waren er nog andere
kinderen die extra kwamen spelen. Er werd geknutseld,
gespeeld in de gymzaal en wat lekkers gegeten naast
het gezonde fruit.
Mocht u in de schoolvakanties extra opvang voor uw
peuter willen hebben op maandag- of
woensdagochtend, vraag dan eens naar de
mogelijkheden via het Wasko kantoor op 078-6157165.
Komende week werken wij aan het thema “welkom”.
De namen van de kinderen worden weer geoefend, zal
iedereen de naam van het kindje naast hem/haar nog
weten? Zingen en voorlezen daar houden de juffen wel
van, dit wordt dan ook volop gedaan.
We gaan weer fijn spelen met de duplo, de nopper, de
autogarage, de blokken en wordt er in de keuken
heerlijk voor ons gekookt.
------ Gezocht ------Voor ons volgende thema zijn wij op zoek naar
knuffelberen. Mocht u een beer hebben die een ander
huisje zoekt, denk dan eens aan ons ;-).
Tot ziens!

Juf Anne, Astrid, Marieke, Tirza en Carola

Lief en leed
Afscheid Hanneke Scherff
Onze muziekdocente Hanneke Scherff heeft vlak voor
de kerstvakantie afscheid genomen. Ze heeft de keus
gemaakt te stoppen met haar werkzaamheden om
meer tijd voor haar gezin te hebben. Wij danken
Hanneke voor al haar verrichte inspanningen en
wensen haar veel succes en Gods zegen toe voor nu en
de toekomst. De muzieklessen worden in ieder geval tot
de zomervakantie overgenomen door Grace Maurer,
die al vanaf het begin van het schooljaar het verlof van
Hanneke deed. Hieronder een persoonlijke boodschap
van Hanneke:
Afgelopen jaren heb ik met veel plezier op de KBS
muzieklessen gegeven. Het gaf me veel voldoening als ik
zag hoe de kinderen (en de collega's) ervan genoten.
Ook het schoolorkest en het schoolkoor vond ik altijd
erg leuk om te doen. Voor alles is een tijd... en nu is het
tijd om afscheid te nemen en om me te richten op ons
gezin en onze lieve kleine mannetjes.
Dochter Kitty de Jong (leerkracht groep 1/2C)
We feliciteren Kitty en haar man met de geboorte van
hun dochter en zusje Kris Helena. We wensen ze veel
geluk en Gods zegen toe.

Nieuws vanuit de BSO en TSO
BSO
Bij het schrijven van dit stuk zitten we middenin onze
vakantieactiviteiten. We hebben weer heel veel leuke
dingen gedaan in de kerstvakantie. Zo hebben we bij de
sportBSO ‘de Springplank’ in het sportcentrum
meegedaan met een fantastisch spel, 999. We hebben
allemaal kleine spelletjes gedaan die 1 tegen 1 gespeeld
konden worden. Ook hebben we via ons
activiteitenprogramma Doenkids! weer ontzettend
leuke knutsels gemaakt en hebben we heerlijke
sneeuwballen gebakken en een echte sneeuwpoppizza
gemaakt.
Zoals u in de vorige maandinfo heeft kunnen lezen
heeft Marlies afscheid genomen als pedagogisch
medewerkster van de BSO. We kunnen inmiddels
vertellen dat vanaf maandag 9 januari Marieke Bode
ons team op maandag en donderdag komt versterken.
Marieke werkt ook op peuterspeelzaal het Koningskind
en is dus een bekende binnen de Koningin
Beatrixschool. Op woensdag en vrijdag werkt Bender al
een tijd op de BSO en hij blijft dat ook na de
kerstvakantie doen. We zijn blij met deze nieuwe vaste
medewerkers en hebben zin in een nieuw jaar met een
nieuw team!
Sinds 9 januari is Caroline weer gestart na haar
zwangerschapsverlof waardoor Souad niet meer
dagelijks op de BSO aan het werk zal zijn. Gelukkig komt
ze af en toe nog invallen.

Verschoonkleding
Heeft u oude of te kleine kleding over van uw
kind(eren), dan kunnen wij deze goed gebruiken als
verschoning.
TSO
Vanaf 9 januari starten we bij de groepen 6-8 met een
sportaanbod op de TSO. Dit wordt vier weken achter
elkaar aangeboden door Kevin Bode, medewerker van
de Sport BSO. Hij stelt zich hieronder alvast voor en
geeft uitleg over dit aanbod:
Allereerst wil ik mij even kort voorstellen om vervolgens
uit te gaan leggen wat ik op de TSO ga doen. Ik ben
Kevin Bode en ben werkzaam binnen Wasko.
Ik werk daarbij op sportBSO De Springplank in het
sportcentrum en ben dus vooral bezig met de beweging
en daarmee ook de ontwikkeling op het motorisch
gebied van kinderen.
Wat zijn nou precies die sport/spel activiteiten?
Iedere dag worden op het plein (bij slecht weer volgt er
een alternatief) activiteiten aangeboden voor de
kinderen van groep 6-8. Iedere week zal in het teken
staan van een thema en ieder thema bestaat uit 10
stuurkaarten (spellen/sporten). Per maand kunnen er
dus 40 activiteiten aangeboden worden. Wat deze vorm
zo aantrekkelijk maakt is dat je dus een compleet
gevarieerd aanbod krijgt en er hierdoor altijd iets leuks
bij is voor uw kind. Daarnaast is het geen verplichting
maar een extra toevoeging op het aanbod dat de TSO
nu al heeft met DoenKids.
Mocht u vragen hebben kunt u altijd mij opzoeken of
naar één van de medewerkers van de BSO gaan.
Ik heb er zin in!
Sportieve groet,
Kevin

zwangerschapsverlof en zal dus ook weer op maandag
op de TSO aanwezig zijn.

Schoolmaatschappelijk werker (SMW)
Graag wil ik mij even aan u voorstellen. Ik ben Eva
Donatz, uw schoolmaatschappelijk werker van de
Koningin Beatrixschool.
In het nieuwe jaar starten we op school met het draaien
van een spreekuur. De ouders, kinderen en
leerkrachten zijn van harte welkom om langs te komen.
Als smw’er ben ik aanwezig voor vragen, aanmeldingen,
voorlichting en ondersteuning.
Als smw’er zal ik een helder en compleet beeld willen
krijgen van de problemen en hulpvraag. Wat speelt er?
Hoe ervaart het kind de situatie en hoe zien de ouders
en de leerkracht dit?
Na een aantal gesprekken met de ouders en/of het kind
geef ik begeleiding om de problemen te verminderen
en/of op te lossen. Het kan ook zijn dat andere vormen
van hulpverlening nodig is om het gezin te
ondersteunen. Samen kijken we naar de mogelijkheden.
Het spreekuur zal van 8.30 uur tot ca. 9.30 uur
plaatsvinden op:










19 januari 2017
16 februari 2017
16 maart
30 maart
13 april
11 mei
8 juni
22 juni
6 juli

Het schoolmaatschappelijk werk is onderdeel van
Vivenz Maatschappelijke dienstverlening. Daarnaast
ben ik als smw’er ook onderdeel van het jeugdteam
Papendrecht.
Ik ontmoet jullie graag! Tot ziens,
Eva Donatz

Kevin zal de medewerksters van de TSO inwerken in dit
sportaanbod zodat het sportaanbod na januari door kan
lopen op de TSO. Wellicht kunnen we het ook op de
andere groepen gaan inzetten.
TSO-Enquete
In januari worden de TSO kinder-enquêtes afgenomen.
We vinden het belangrijk wat kinderen van de TSO
vinden en zullen de uitkomsten met elkaar bespreken
en hierop zonodig actie ondernemen. We hopen u in
de maandinfo van maart de uitkomsten met u te
kunnen delen.
Deborah, pedagogisch medewerkster van groep 1 en 2,
geniet sinds de kerstvakantie van een heerlijk
zwangerschapsverlof. Tijdens haar verlof zal zij
vervangen worden door Nicole Rennert. Caroline is na
de kerstvakantie weer gestart na haar

Gevonden voorwerpen
Woensdag 18 januari t/m vrijdag 20 januari zullen de
gevonden voorwerpen in de hal worden uitgestald. Alle
spullen die niet worden opgehaald worden
vrijdagmiddag weggedaan.

Logopediste
Met ingang van heden zal iedere vrijdagochtend
logopediste Wendy Bisschops op school werkzaam zijn.
Zij maakt deel uit van De Laet Logopedie en zal

leerlingen die daarvoor in aanmerking komen
begeleiden. Wendy zit iedere vrijdagochtend in het
kantoor naast groep 1/2A. We
zien uit naar een prettige
samenwerking.

Echtscheidingscafés in
Papendrecht en Zwijndrecht
Een echtscheiding hakt erin. Helemaal wanneer er
kinderen in het spel zijn en partners op een nare manier
uit elkaar gaan.
Om grote schade voor te zijn en ontsporing te
voorkomen, reikt het CJG Papendrecht en Zwijndrecht
ouders die gaan scheiden in een vroeg stadium
de helpende hand door o.a. het organiseren van
echtscheidingscafés:
·
op 31 januari 2017 om 19.30 uur bij de
Kinderboerderij Papenhoeve aan de Admiraal de
Ruyterweg 1-A in Papendrecht
·
op 7 februari 2017 om 19.30 uur bij Het Spektakel
aan het Norderstedtplein 10 in Zwijndrecht
Tijdens het echtscheidingscafé wordt er uitgelegd welke
voorzieningen/ ondersteuning het CJG heeft op het
gebied van echtscheidingen.
Ook is er de gelegenheid voor ouders om in gesprek te
gaan met professionals.

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 zorgen ervoor dat iedereen rustig zijn werk kan
doen

Lied van de maand
Onze vader (Liedjes voor kinderen van Elly en Rikkert,
blz. 16)

Bijbelverhalen
Al eeuwenlang bidden mensen het Onze Vader. ‘Uw
koninkrijk kome…’ bidden ze dan. Maar wat bedoelen
ze daar eigenlijk precies mee? Hoe zou dat koninkrijk
eruit zien? Hoe ziet de wereld eruit als God onder de
mensen woont? Daar laat Jezus iets van zien in de
verhalen van deze weken. Hij vertelt hoe het leven kan
zijn als mensen geloven in recht en gerechtigheid, als ze
liefde hebben voor elkaar en de wereld om hen heen.
Als dat gedaan wordt, gebeuren er wonderen. In de
verhalen worden zieke mensen beter, wie niet
meetelde staat ineens vooraan. Zou het zo gaan in het
koninkrijk van God?
De Bijbelverhalen vertellen dingen waar je blij van
wordt, waar je hoop van krijgt. Maar soms worden er
ook lastige vragen gesteld. Kun je je vijanden
liefhebben? Maar hoe moet dat dan? En moet je je
eigenlijk altijd aan de regels houden, of zijn er soms
dingen die belangrijker zijn dan regels en wetten? Daar
gaan we met de kinderen over in gesprek.
Nadat we met kerst gevierd hebben dat Jezus geboren
werd, komen we in deze periode meer te weten over
wie Jezus nu precies was. Dat komt je nog het best te
weten door te kijken naar wat hij doet. Overal waar hij
komt, laat hij een spoor van geluk na. Van gezondheid,
liefde en eerlijkheid. ‘Jezus laat het zien’ is dan ook het
thema van deze weken. En het mooie is: Hij is niet de
enige die het kan laten zien. Daar kan iedereen aan
meedoen!
De eerstvolgende maandbrief verschijnt op donderdag 2
februari.

De Dd
gelukkig 2017 toe!

