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Spreuk van de week
Als je de waarheid vertelt, hoef je ook nooit je leugens proberen te onthouden.
Goede Doelengeld deze week
Elke maandag mogen kinderen wat geld meenemen voor het goede doel.
Deze week is er in totaal € 18,28 meegenomen door de kinderen. Hartelijk dank.
Bijbelverhalen
Laat je stem horen! Jesaja 2: 1-5, Jesaja 7: 1-17 en Jesaja 40: 1-11
Jesaja mag de mensen gaan vertellen dat het goed komt in hun land. Maar welke woorden
moet hij gebruiken? God zelf geeft hem zijn woorden. Daardoor kan Jesaja vertellen over de
vrede die komen zal en hoe God voor de mensen zal zorgen.
Welkom
Op 11 december wordt Rijan Harissa 4 jaar en komt dan in groep 1. Hij is af en toe al
aanwezig om te wennen. We wensen Rijan en zijn ouders van harte welkom en hopen dat
jullie een fijn tijd op school mogen hebben.
Uit de school geklapt
Nieuw kunstgrasveld
De afgelopen donderdag is er een nieuw grasveld op het voetbalveldje gelegd. De vorige
vertoonde wat gebreken en slijtage. In overleg met de gemeente is besloten het geheel te
vernieuwen. We hopen hiermee weer jaren vooruit te kunnen. En hopen dat de kinderen er
weer met plezier gebruik van gaan maken.
Vraag van de week
Is juf Herma ziek?
Ja en nee. Deze vraag is moeilijk eenduidig te beantwoorden. Ze heeft de laatste tijd te veel
energie in school en haar privéleven moeten stoppen. Dat breekt haar nu een beetje op.
Daarom is er in overleg met de bedrijfsarts gekozen voor een zgn. time-out. Dat betekent
dat ze geen les komt geven maar wel af en toe op school verschijnt. Dus als u haar op
school ziet, weet u dat ze geen les komt geven, maar andere ondersteunende
werkzaamheden verricht. We hopen dat ze hierdoor weer genoeg energie kan opdoen en in
het nieuwe jaar weer voor haar groep kan staan.
De komende periode blijft ze vervangen worden door juf Jolanda Hingstman.
Week van de mediawijsheid
De afgelopen week hebben de leerlingen van groep 7 en groep 8 meegedaan aan
mediamasters i.v.m. de week van de mediawijsheid. Ze kregen daarbij allerlei opdrachten die
ze moesten opzoeken en beantwoorden om daarmee jokers te verdienen. Deze jokers
konden ze tijdens de finale inzetten om zoveel mogelijk punten te verdienen. Volgende week
maandag horen we welke groepen bij de landelijke winnaars horen!
Sint op school
Op dinsdag 5 december komt Sint ook bij ons op school.
Wel heb ik een verzoek aan de ouders die samen met ons de Sint willen verwelkomen.
Wilt u a.u.b. ’s morgens uw auto niet aan de straat bij de hoofdingang (Sportlaan) parkeren?
Verjaardag juf Elizabeth
Op vrijdag 1 december is juf Elizabeth jarig en dit wil ze op woensdag 29 november gaan
vieren met haar groep 7. De kinderen zijn al druk met de voorbereidingen van dit feest
begonnen. We wensen de juf en haar groep een fijne en gezellige verjaardag.
Juf Gerlinda afwezig
Op donderdag 30 november is juf Gerlinda afwezig i.v.m. een studiedag.

Kindcentrum Beatrix Beilen
afdeling School telefoon: 0593-522718
afd.NSO/BSO/KDV & peuteropvang telefoon: 06-43740689

Kindcentrum Beatrix Postadres: Postbus 147, 9410 AC Beilen. Bezoekadres: Sportlaan 10, 9411 BG Beilen.
E-mail: directie.beatrix@cogdrenthe.nl
E-mail: kinderopvangbeatrix@cogdrenthe.nl
www.cbsprinsesbeatrix.nl
____________________________________________________________________________________________

KiVa regel
In de decembermaand is de volgende regel aan de beurt waar we de komende tijd extra
aandacht aan zullen schenken in de school. Samen maken wij er een fijne groep van.
Damtoernooi
Doordat er te weinig begeleiding is voor de dammers moeten we een aantal kinderen
teleurstellen. Ze kunnen niet allemaal deelnemen en dat is jammer. De school heeft de
gelegenheid gegeven voor damlessen, maar voelt zich niet verantwoordelijk voor de
begeleiding op het damtoernooi.
Screening groep 2
De kinderen van groep 2 hebben een envelop meegekregen van GGD Drenthe.
Graag de lijsten invullen en weer inleveren. In ieder geval voor donderdag 30 november.
Ingekomen berichten en post
Bloembollen planten
De Stichting Beleef Beilen streeft evenals wij naar een zo kleurrijk mogelijk dorp.
Daarom hebben de kinderen van groep 5 t/m 8 vorige week vrijdag in samenwerking met de
bollentelers bloembollen geplant in de berm langs de Sportlaan vlakbij onze school.
Zodat we in het voorjaar kunnen genieten van een kleurrijke bloemenpracht.
Datum

Activiteit

27
28
28
28
29
30

Vervolg screening groep 7
Meester Kiers afwezig i.v.m. directieoverleg
15.00 -18.00 uur KiVa teambijeenkomst in Groningen
14.00 uur Typeles i.p.v. woensdag
juf Elizabeth viert haar verjaardag met haar groep
Juf Gerlinda afwezig i.v.m. een studiedag

november
november
november
november
november
november
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