Maandbrief
april-mei 2017

Agenda

Gefeliciteerd:

13-04
14-04
15-04
22-04
28-04
29-04
02-05
04-05

Ria van der Zalm
Manon van der Plank
Anneleen Heijkoop
Marjolein Kwekkeboom
Caroline Stehouwer (BSO)
Jo-Else de Groot
Kitty de Jong
Corrie Tuinstra, Madelon
Berger (TSO)
Elma Versteeg (TSO)
Ilse Visser
Nirmen Bolis Denha (TSO)
Verkeersexamen groep 7
Paasviering met lunch,
continurooster tot 14.00 uur
voor alle leerlingen.
Goede vrijdag/paasvakantie
Inzamelmomenten ‘Bag to
School’
Eindtoets groep 8
Koningsdagontbijt
Alle leerlingen zijn weer
iedere vrijdagmiddag vrij
Meivakantie
Kijkochtend groep 3 t/m 8
Hemelvaartweekend
Schoolfotograaf
Alvast in de agenda:
2e Pinksterdag, alle ll. Vrij
Sportdag voor groep 7 en 8
Zomerfeest

07-05
12-05
26-05
06-04
13-04

14-04 t/m 17-04
19 en 20 april
20-04
21-04

24-04 t/m 05-05
16-05
25-05 t/m 26-05
29, 30 en 31-05
05-06
08-06
21-06

Succesvolle projectavond
Donderdagavond 31 maart 2017 gaat de boeken in als
een zeer geslaagde en succesvolle projectavond! De
kinderen van onze school, inclusief de peuters, hebben
hard gewerkt om de school om te toveren tot een
geweldig museum, het thema van het project. Met een
veelzijdigheid aan onderwerpen was het een museum
waar iedereen van kon genieten. En dat werd dan ook
met volle teugen gedaan. Om 18.30 uur opende
wethouder Reuwer op een ludieke wijze het KBS
Museum. Kinderen liepen trots met hun ouders en/of
grootouders door de school om alles was ze hadden
gedaan en gemaakt te laten zien. Er was ook een
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mogelijkheid om een speurtocht te doen dat eindigde
in groep 7 met een hologram. In de hal stond een lekker
kopje koffie, thee of limonade met wat lekkers klaar,
verzorgd door de Ouderraad. De muzikale kinderen
kregen in de hal een podium om mensen met hun
muziek te vermaken. We kijken met elkaar met trots
terug op een mooie en succesvolle avond. Iedereen
hartelijk dank voor de medewerking en/of
belangstelling!! Meer foto's zijn te zien op
onze Facebookpagina.

Nieuwe leerlingen
We verwelkomen Harm Nobel (PSZ), Jelle Prins
(PSZ),Thirza Höhle (1B), Sem Kieviet (1B), Lauren de
Raad (1B), Anna Kordes (1C), Wessel van Diem (1A),
Madelief Heijkoop (1E), Jill Riske (4A), Britt Riske (6A)
Yagmur Karatas (1D), Sky de Regt (1C), Joost Boogert en
wensen hen en hun ouders en verzorgers een fijne tijd
bij ons op school toe.

Vragenlijsten
Na de meivakantie zullen er vragenlijsten uitgezet
worden onder alle ouders in het kader van ons
kwaliteitszorgsysteem. Het betreft dit keer weer een
uitvoerige lijst over allerlei onderwerpen. Op deze wijze
willen wij de tevredenheid onder ouders peilen. Welke
dingen doen we goed en waar liggen voor ons
aandachtspunten. We hopen op uw medewerking.
In diezelfde periode zullen de leerlingen van de groepen

5 t/m 7 op school een vragenlijst met betrekking tot
sociale veiligheid invullen.

Nieuws van de Ouderraad
Wist u dat:
*de eerstvolgende inzameling van Bag2School plaats zal
vinden op woensdagavond 19 april
tussen 19.00 en 20.00 uur (i.v.m. andere
activiteit in de hal, aanleveren bij de
ingang van de Peuterspeelzaal) en
donderdagochtend 20 april voor 9.00 uur? Als u
binnenkort uw kasten op gaat ruimen, denk dan aan
ons! Behalve kleding en schoenen kunt u ook lakens,
dekens, knuffelbeesten, tassen en gordijnen inleveren.
Wij ontvangen 0,30 cent per ingezamelde kilo, waar we
weer veel leuke activiteiten van kunnen organiseren!
* de fotograaf weer op school komt op maandag 29 mei
t/m woensdag 31 mei a.s. Nadere informatie ontvangt
u binnenkort via DigiDUIF. Wat we wel alvast kunnen
doorgeven is de kleur van de achtergrond; we hebben
dit jaar voor een witte achtergrond gekozen!
*groep 7 op woensdag 14 juni a.s. meedoet aan de
Techniek dag? Omdat wij het gezellig vinden als alle
groepen mee kunnen doen aan het Zomerfeest hebben
we besloten het Zomerfeest te verplaatsen
naar woensdag 21 juni a.s. Zet de datum in
uw agenda want wij kunnen weer veel
hulpouders, - opa’s en - oma’s gebruiken!!

Voor meer info kijk op www.mozkids.nl
Binnenkort zal er ook iemand langskomen van Moz Kids
om in de groepen 4 t/m 8 te vertellen over het werk
wat zij doen in Mozambique.

Verschoning kleutergroepen
Het gebeurt regelmatig dat kinderen een ongelukje
hebben op school. Helaas grijpen we dan wel eens mis
naar kleding die goed past. Kunt u ons helpen om onze
verschoning aan te vullen? We zijn vooral heel blij met
joggingbroeken, leggings en t-shirts (lange en korte
mouw) in de maten 104 t/m 116. De kleding kan
ingeleverd worden bij één van de kleuterleerkrachten.
Alvast bedankt!

Nieuws van de PSZ Het Koningskind
Over een paar weken gaan we het paasfeest vieren.
We lezen het paasverhaal en zingen liedjes.
Op alle groepen is er een paasbrunch, we eten in de
week voor pasen met de kinderen lekkere
pannenkoeken. We maken een mooi paaswerkje en
hebben activiteiten die met de lente en het paasfeest te
maken hebben. Ook doen we als peuterspeelzaal mee
met de koningsspelen, dat is voor de peuters natuurlijk
ieder jaar weer een feest!
Misschien heeft u in de krant gelezen en gezien dat we
naar theater de Willem zijn geweest. Hierbij nog een
leuke foto:

*er genoeg wc-rolletjes zijn gespaard?
Iedereen bedankt voor het meesparen!
*wij voor de mobiele schoolkeuken graag een
afdekhoes willen hebben? Bent u handig en wilt u een
hoes voor ons maken? Stuur ons dan een e-mail:
or@kbspapendrecht.nl

Zending
De afgelopen maanden hebben we in de klassen
gespaard voor MAF. Die periode zit er nu op en er is
maar liefst €735,- opgehaald. Een eervolle vermelding is
hier op zijn plaats voor groep 4/5C die zelf allerlei acties
bedachten om extra geld op te halen. Zij spaarden ruim
€200,- . Heel goed gedaan!
Op dit moment sparen we voor Moz Kids. Hieronder
een stukje van hun website:
Wij zijn Stichting Moz Kids; een christelijke non-profit
organisatie die in het leven is geroepen om een verschil
te maken voor kinderen in weeshuizen in Mozambique.
Op het moment hebben we contact met twee
weeshuizen, waar in totaal zo’n 32 kinderen wonen. Wij
willen door middel van giftwerving deze weeshuizen en
deze kinderen ondersteunen.

Nieuws vanuit de BSO en TSO
BSO
De afgelopen weken stonden
in het teken van het thema
‘museum’. Onze eigen
Mondrianen hebben er lustig
op los geverfd, getekend etc.
Zo was het een hele ervaring
om al schommelend een
kunstwerk te maken. Ook
vonden de kinderen het
superleuk om verfballonnetjes met dartpijlen kapot te
gooien. Het resultaat ziet u op de foto.

Het meedoen aan
‘stoelendans kleuren’
vonden ze eerst maar
vreemd, dat een ander dan
verder gaat aan jouw
tekening dat was toch wel
raar. Maar zo hebben we de
afgelopen weken allerlei
technieken geleerd en
allerlei materialen gebruikt en wat een kunstenaars
zitten er tussen!
Binnen Wasko hebben we iets nieuws, de vakantiecombi. In de meivakantie is het voor alle 8+ kinderen
mogelijk een vaste BSO-dag te ruilen voor een dag bij
Sport BSO de Springplank. . Wil je een extra dag komen
dan kan dit ook (dit is ook mogelijk voor kinderen die
nog geen BSO afnemen binnen Wasko). Brengen en
halen is op de Sport BSO. Dus ben je 8 jaar of ouder en
wil je graag mee doen geef je dan op via Gonneke Hak
(G.Hak@wasko.nl/ 0610633615), ook wanneer er nog
vragen zijn, mail of bel gerust.
Tot slot willen we u wijzen op ons infobord in te gang,
waar allerlei nieuws over de BSO en TSO te vinden is.
TSO
Sinds kort hebben we
drie TSO verzamel punten op school. Dit
om voor de kinderen
meer duidelijkheid te
geven waar ze moeten
verzamelen om naar de
TSO te gaan. Het eerste
verzamelpunt tussen de
toiletten van groep 1/2
D en groep 1/2 E. Hier
verzamelen de kinderen van de groepen 3A en 3B die
naar de TSO moeten. Het tweede punt is boven
tegenover groep 3C. Hier verzamelen de kinderen van
groep 3C die naar de TSO moeten. Het derde punt is
onderaan de trappen bij de BSO aan de kant van de
groepen 6 en 8. Hier verzamelen de kinderen van de
groepen 6 die bij de dependance eten aan de
Rembrandtlaan.
De kinderen van groep 8 hebben de afgelopen tijd
piekweek gehad. Dit houdt in dat ze veel huiswerk
krijgen. Heel wijs besteedden ze hun tijd tussen de
middag op de TSO om hun
huiswerk verder te maken.
Verder zijn we heel blij met
het prachtige weer.
Genieten we van onze
Doenkids en
pleinactiviteiten en wordt
er veel “balletje trap”
gespeeld.

Op vrijdag 21 april vieren we Koningsdag. We beginnen
deze ochtend om 8.30 uur met een ontbijt op school,
dit ontbijt wordt verzorgd door de ouderraad en
gesponsord door de Jumbo. Er wordt gedanst op het
lied ‘Okido’ van Kinderen voor Kinderen onder
begeleiding van Omara Janse. Alle kinderen mogen in
rood-wit-blauwe en/of oranje kleding komen. Iedere
groep geeft verder zijn eigen invulling aan deze
ochtend. Om 12.00 uur begint de meivakantie
Hoedenparade 27 april
De gemeente Papendrecht organiseert dit jaar ter ere
van Koning Willem-Alexander zijn 50e verjaardag, voor
één keer Koningsdag. We organiseren na de aubade
een geweldige hoedenparade waarin iedereen mag
meelopen met een zelfgemaakte hoed.
De burgemeester kiest dan de gekste, mooiste en
leukste hoed.
Om alle kinderen in de gelegenheid te stellen een hoed
te maken bieden we, samen met Wasko, twee
knutselmiddagen aan. Voor meer in formatie zie
bijgaande flyer.

Paaswake voor kinderen zaterdagavond
15 april (zie ook de flyer als bijlage)
Op zaterdagavond 15 april om 19.00 uur is er in De
Morgenster een Paaswake speciaal voor kinderen. In
een dienst van ongeveer drie kwartier worden de
kinderen meegenomen door het lijdensverhaal, op weg
naar Pasen. De fragmenten van het lijdensverhaal
worden afgewisseld met 3 verhalen uit het Oude
Testament; verhalen van hoop. Dit alles aan de hand
van het thema ‘’Hoop op licht: het komt wel goed’’.
De verhalen worden begeleid door beelden op de
beamer en sketches gespeeld door kinderen. Uiteraard
wordt afwisselend gezongen en gebeden.
De organisatie van De Morgenster en de Bethlehemkerk
heet jullie van harte welkom!

Regel van de maand
April
We zeggen ‘stop’ als iets niet goed gaat.
Mei
Problemen lossen we pratend op.

Lied van de maand
April
De Heer is waarlijk opgestaan (Hanna Lam, deel 1, nr.
27) – onderbouw
Daar juicht een toon (ELB 122) – bovenbouw

Mei
Zeg het voort (Elly en Rikkert) – onderbouw
Geest van hierboven (Nieuw Liedboek 675) bovenbouw

Bijbelrooster
In de Bijbelverhalen ontdekken we dat je rijk kunt
worden door dingen weg te geven. Als je vriendelijkheid
uitdeelt, vrolijkheid of zorgzaamheid, dan worden jij en
de ander daar rijker van. In de bijbelverhalen ontdekken
de kinderen hoe Jezus mensen laat delen in het
koninkrijk van God. Hij is bereid om alles te geven, zelfs
zijn eigen leven. Daardoor breekt een nieuwe rijkdom
aan: met Pasen vieren we dat de dood niet het laatste
woord heeft, God maakt een nieuw begin. We wensen
u en de kinderen veel rijkdom om te delen, en een
gezegend Pasen!
Week 14 ■ 03/04 - 07/04 Waar word je rijk van?
Lucas 18:9-14, 19:28-48
Jezus vertelt over de tollenaar en de farizeeër die in de
tempel bidden. Het gaat er om dat je om genade vraagt,
zoals de tollenaar doet. In het verhaal van Palmpasen
komt Jezus als koning de stad binnen, maar zonder de
rijkdom van een koning. In de tempel jaagt hij de
handelaren weg, want de tempel is een plek om stil te
zijn. Daar wordt je uiteindelijk rijk van.
Week 15 ■ 10/04 - 14/04 Voor geen goud
Lucas 22:1-23, 47-62, 23
Voor geen goud laat je je vrienden in de steek, toch?
Judas verraadt Jezus voor een zak met geld en Petrus
zegt drie keer dat hij Jezus
niet kent. Uiteindelijk komt het zo ver dat Jezus
gekruisigd wordt. Maar dat is niet het einde, want voor
geen goud laat God het verhaal van zijn zoon eindigen
in die nacht. Want na Goede Vrijdag wordt het Pasen!
Paasviering Een rijke toekomst
Lucas 24:1-12
‘Sta op!’ zei Jezus ooit tegen de dochter van Jaïrus. En
ze stond op. Na het donker van Goede Vrijdag gebeurt
in de vroege Paasmorgen hetzelfde. In de nacht, als de
mensen het nog niet kunnen zien, zegt God tegen zijn
zoon: ‘Sta op!’ De volgende morgen is het graf leeg. Een
rijke toekomst is begonnen.

Het team van de Koningin
Beatrixschool wenst u gezegende
Paasdagen en alvast een fijne
meivakantie toe!

