Nieuwsbrief Kindcentrum Beatrix
Jaargang 2 – nummer 1 – 8 september 2017

Dit is de eerste nieuwsbrief van Kindcentrum Beatrix in dit nieuwe schooljaar.
Dus voor alle ouders van de school en peuteropvang en buitenschoolse opvang.
Elke week verschijnt op vrijdag de nieuwsbrief en wordt aan het oudste kind van het gezin
meegegeven. Ook wordt hij wekelijks op de website geplaatst.
Spreuk van de week
Heel veel dingen zijn overbodig, maar vriendschap heb je nodig.
Goede Doelengeld deze week
Iedere week sparen de kinderen met elkaar voor een goed doel. In onze nieuwsbrief leest u
regelmatig voor welk project er geld ingezameld wordt. Elke maandagmorgen mogen de
kinderen geld mee nemen voor o.a. de stichting ‘Red een kind’. Via deze stichting hebben wij
drie adoptiekinderen die wij helpen door geld te geven zodat ook zij naar school kunnen
gaan. Kunnen onze drie adoptiekinderen in Afrika ook weer op ons rekenen? Helpt u mee?
In de nieuwsbrief kunt u elke week lezen hoeveel geld er meegenomen is.
Deze week is er in totaal € 12,90 meegenomen door de kinderen. Hartelijk dank.
Bijbelverhalen
De Bijbelverhalen die iedere week in de klas gelezen worden komen uit de methode
Kind op Maandag. Kind op Maandag is een methode voor het godsdienstonderwijs op de
basisschool. Aan de hand van het materiaal maken kinderen kennis met de fascinerende en
veelzeggende wereld van de Bijbel. En ze ontdekken hoe de Bijbelverhalen raken aan hun
eigen leven.
Wie ben jij? Genesis 27: 1-46
Als Isaak zijn oudste zoon de zegen wil geven, gaat Jakob in de plaats van zijn broer. Hij
verkleedt zich en neemt het eten mee waar zijn vader om gevraagd heeft. Als Esau later
terugkomt, is de zegen voor de oudste al vergeven.
Welkom
We verwelkomen de volgende kinderen: in de peutergroep Teun, Thomas, Pepijn en bij de
opvang Essay, Nathan, Tim, Feija. In groep 1 Bram Smorenburg, Amelie Hulzebos, Feija
Wassen, in groep 3 Nathan Westra, in groep 4 Emilia van der Tol, in groep 5 Jafeth van
Spronsen, in groep 6 Jessica Beers, in groep 7 Julian Beers en Simeon van Spronsen.
We wensen jullie allemaal samen met je ouders een heel fijne tijd op de Beatrix.
Oud papier container
Op maandag 11 en dinsdag 12 september staat de container weer bij de school.
De opbrengst van het oud papier komt ten goede aan uw kind en wordt gebruikt om dingen
te bekostigen die niet door het ministerie worden vergoed. Dus hoe meer papier hoe minder
de ouders hoeven bijdragen.
Vraag van de week
Is de school rookvrij?
Ja er mag in de school en op het schoolplein niet gerookt worden. Ook niet als u wacht om
uw kind op te halen.
Infoavonden
Aan het begin van elk schooljaar worden er voor de ouders van de groepen infoavonden
verzorgd. Hierbij alvast de data van de verschillende groepen:
woensdag 20 september groep 3/4, maandag 25 september groep 8, dinsdag 26 september
groep 7, woensdag 27 september groep 5/6. Alle avonden beginnen om 19.30 uur.
Groep 1/2 heeft open lesdagen in de week van 25-29 september, hiervoor kunt u zich
inschrijven. Nadere mededeling volgt.
School-info-kalender
Vandaag ontvangt u ook de school-info-kalender met daarin de belangrijkste zaken voor het
komende schooljaar.
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Schoolgids
Uit oogpunt van milieu, bezuiniging en papierverspilling ontvangt u dit jaar geen papieren
versie. Indien u wel een papieren versie wenst dan graag een mailtje aan
directie.beatrix@cogdrenthe.nl met het verzoek ‘papieren schoolgids’.
De gids komt op onze website te staan.
Van de ‘kriebelmoeders’
Elke woensdag na een vakantie worden de kinderen gecontroleerd op hoofdluis.
Er zijn in verschillende groepen neten en luizen geconstateerd. Ouders zijn door de
leerkracht ingelicht. Na 3 weken worden de kinderen opnieuw gecontroleerd.
Blijf ook thuis regelmatig goed controleren en we hopen zo met elkaar dit schooljaar weer
luizenvrij te blijven.
Geboren
Op 27 augustus is Stan Rowin Lubberts geboren. Dochter van onze juf Karen en haar man
Marcel Lubberts. Vanaf deze plaats van harte gefeliciteerd en heel veel geluk met jullie zoon.
Wie een kaartje wil sturen het adres is: Middenbree 12 9403 JM Assen
Ingekomen berichten en post
Man valt kinderen lastig
Twee kinderen van de Eshorst zijn in het dorp lastiggevallen door een man. Gelukkig
zijn de kinderen weggerend. De mogelijkheid bestaat dat deze man zich weer laat
zien, met name op de route dikke boom-Esweg/Asserstraat-dorp. Signalement: licht
getint uiterlijk, zwarte dunne baard, witte broek, lichtblauwe bodywarmer, zwarte
schoenen Mocht u deze man herkennen, dan graag direct 112 bellen. Politie is op de
hoogte. Bespreek dit thuis op een rustige manier en probeer geen angst te creëren
bij de kinderen.
Gemeente Midden-Drenthe
Het is feest bij de Spiekvijver! Jij komt toch ook? Vrijdag 15 september van 14:30-17:00 uur.
Ben jij tussen de 4 en 12 jaar? Dan kun je meedoen aan verschillende activiteiten die gaan
over water en natuur. Zorg dat je erbij bent. Heb jij geen zwemdiploma neem dan je ouders
en/of opa en oma gezellig mee. De spelletjes zijn in de buurt van het water.
Datum

Activiteit

11 en 12 september
20 september
25 september
26 september
27 september
25-29 september

Oud papier container
19:30 uur Infoavond groep
19:30 uur Infoavond groep
19:30 uur Infoavond groep
19:30 uur Infoavond groep
Open lesdagen kleuters

3/4
8
7
5/6

Met dank aan Drukkerij Kerkhove die al jaren onze nieuwsbrief drukt.
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