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Spreuk van de week
We hebben allemaal slechte dagen, maar één ding is zeker: geen enkele wolk is zo donker
dat de zon er niet doorheen kan schijnen.
Goede Doelengeld deze week
Elke maandag mogen kinderen wat geld meenemen voor het goede doel.
Deze week is er in totaal € 15,50 meegenomen door de kinderen. Hartelijk dank.
Bijbelverhalen

Horen wij nog bij elkaar? Genesis 31: 25-35, 43-54 en Genesis 32: 1-22
Horen Jakob en Laban en nog bij elkaar? Of eindigt hun gezamenlijke verhaal met een ruzie
over godenbeeldjes? Uiteindelijk sluiten ze een verbond. Jakob gaat verder, op weg naar zijn
broer Esau. Zijn zij nog familie na alles wat er gebeurd is? Als ze elkaar weer zien, blijkt dat
ze nog steeds bij elkaar horen.
Uit de school geklapt
De Kinderboekenweek is woensdag van start gegaan met
een schaduwvoorstelling door een aantal leerlingen van groep 8.
Twee eendjes wilden een nachtje slapen in een tent, maar ze
schrokken van allerlei enge geluiden en schaduwen. Gelukkig liep
het verhaal goed af, oef! Alle groepen hebben deze ochtend ook een
nieuw voorleesboek gekregen waar ze de komende week flink uit
voorgelezen worden! De Kinderboekenweek duurt tot en met 15 oktober.
Vraag van de week
Is er dit jaar ook weer een open ochtend?
Ja en deze wordt gehouden op woensdag 18 oktober van 9:00 – 11:30 uur.
Kent u gezinnen die nog een schoolkeuze moeten maken? Attendeer die dan op deze
ochtend. Verder zijn alle geïnteresseerden natuurlijk van harte welkom een kijkje te komen
nemen in ons kindcentrum!
Van de OR en MR
Op dinsdag 17 oktober houden we onze jaarvergadering. We starten met de inloop vanaf
19:45 uur en willen om 20:00 uur met het officiële gedeelte gaan beginnen.
Bij deze nieuwsbrief ontvangt u ook de uitnodiging met de agenda. De jaarverslagen e.d.
kunt u terugvinden op de website www.cbsprinsesbeatrix.nl
Studiedag 9 oktober kinderen vrij
Op maandag 9 oktober staat er een studiedag gepland. De kinderen zijn deze dag vrij.
Op deze dag gaan we onder leiding van Ellen Kuster ons bezig houden met de vraag hoe we
de school voor de toekomst gaan inrichten en vormgeven.
Informatieavond groep 8 VO
Woensdagavond 1 november komen er twee docenten van CSG Beilen bij ons op school een
presentatie geven over het VO-algemeen en over de specifieke mogelijkheden van de locatie
Beilen. Wij bevelen deze informatieavond van harte aan, dus houdt u deze avond vrij in uw
agenda. Een uitnodiging met tijdstip voor deze avond krijgt u nog van ons!
Feest in groep 3/4
Op woensdag 11 oktober is het feest in groep 3/4 omdat juf Marloes en ook juf Anika dan
hun verjaardag met de klas gaan vieren. We wensen ze een heel fijne en gezellige dag toe.
O ja, je hoeft niets meenemen voor de kleine pauze want daarvoor wordt gezorgd.
Wel moet je een lunchpakketje meenemen voor tussen de middag.
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Ingekomen post en berichten
'Zpannend Zernike'
Het weekend van 14-15 oktober staat in het teken van wetenschap en techniek. Onder de
noemer 'Zpannend Zernike' is er op deze dagen van alles te beleven in Groningen.
Op zaterdag in de binnenstad van Groningen, op zondag op de Zernike Campus. Zelf
proefjes doen, er zijn demonstraties, je kunt praten met echte wetenschappers, ontdekken
en naar boeiende verhalen luisteren. Toegang is overal gratis. Het hele programma is te
vinden op: http://www.zpannendzernike.nl/
Kinderclubavonden
Hallo jongeren van groep 7 en 8,
Jij bent van harte welkom op onze kinderclubavonden! Wat is de kinderclub en wat doen
wij? Kinderclub wordt georganiseerd vanuit de PKN-gemeente in Beilen. Op deze avonden
hebben wij een thema. Over dat thema praten we even en doen we er leuke spelletjes bij.
De clubavonden zijn om de week op donderdagavond in de kelder van ‘het Valkenhof’.
Wij beginnen om 18.45u en proberen de avonden om 19.45u weer af te ronden.
De eerste donderdagavond is op 19 oktober 2017. Het zal erg leuk zijn als jij erbij bent! Wij
als leiding hebben er veel zin in! Graag tot 19 oktober!
Je clubleiding; Mark Selles, Jeroen Hepping, Jasper Bakker, Anja Woltinge, Arnoud Zwiers, Martin
Hilberts en Heleen Nijhoff
Vakantie activiteiten bij het bezoekerscentrum Dwingelderveld
Het nieuwe schooljaar is alweer een paar weken oud en de herfstvakantie staat voor de
deur. Zoals in elke vakantie worden er in en rondom het Bezoekerscentrum van het
Nationaal Park Dwingelderveld activiteiten georganiseerd speciaal voor gezinnen met
kinderen.
Vrijdag 20 en 27 oktober: Gezinswandeling met de Nachtwachter van19.00 tot 21.00 uur
Zaterdag 21 en zaterdag 28 oktober: Paddenstoelenontdektocht van 11.00 tot 13.00 uur
Zondag 22 oktober: ING Wilde Buiten Dag van 11.00 tot 15.00 uur
Dinsdag 24 oktober: OERRR schapendag van 13.00 tot 16.00 uur
Dinsdag 24 en woensdag 25 oktober: Gezinshuifkartocht door bos en hei van 11.00 tot 13.00
en van 14.00 tot 16.00 uur
Dinsdag 24 oktober: Wildwandeling voor kinderen van 9 tot 12 jaar, van 17.30 tot 19.30 uur
Woensdag 25 oktober: OERRR Dierenmanieren Vogels van 13.00 tot 16.00 uur
Donderdag 26 oktober: Paddenstoelendag in het bezoekerscentrum van 13.00 tot 16.00 uur
Informatie via www.natuurmonumenten.nl/bcdwingelderveld
Bezoekerscentrum Dwingelderveld Benderse 22 7963 RA Ruinen
Komende herfstvakantie een dagje weg?

Op Goedkoop-treinkaartje.nl vindt u de leukste dagjes uit gecombineerd met een voordelig
treinkaartje. Kinderen reizen voor € 2,50 met u mee middels een NS Railrunner.
Datum

Activiteit

09
11
11
17
18

Studiedag team. Kinderen vrij
Verjaardagsfeest in groep 3 en 4
Start typeles na schooltijd op KC Beatrix
Jaarvergadering OR en MR
9:00 – 11:30 uur Open ochtend

oktober
oktober
oktober
oktober
oktober
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