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Spreuk van de week
Strooi overal een stukje liefde in en het leven smaakt een stuk lekkerder.
Goede Doelengeld deze week
Elke maandag mogen kinderen wat geld meenemen voor het goede doel.
Deze week is er in totaal € 14,10 meegenomen door de kinderen. Hartelijk dank.
Bijbelverhalen
Wat is wijs? Matteüs 2: 1-23 en Matteüs 3: 1-12
Als je alles weet van de sterren en ook nog ontdekt dat er een koning geboren wordt, moet
je wel erg wijs zijn. Maar toch hebben de wijzen nog meer wijsheid nodig: De oude boeken
vertellen waar het kind precies geboren is. Zo komen de wijzen uit het oosten bij het kind
terecht. Jozef en Maria moeten vluchten omdat Herodes niet wil dat Jezus koning wordt.
Afscheid
Na de kerstvakantie keren Jafeth (groep5) en Simeon van Spronsen (groep 7) niet terug bij
ons op school. Zij gaan verhuizen naar Smilde. Na de zomervakantie kwamen ze vanuit
Zweden bij ons op school en nu gaan ze naar de Schutkampen in Smilde. We wensen de
familie Van Spronsen heel veel geluk in hun nieuwe woonplaats en op de nieuwe school.
We hopen dat jullie daar al gauw een thuis mogen vinden. Het ga jullie goed.
Uit de school geklapt
Invallerstekort

De klas van één op de tien kinderen wordt wel eens naar huis gestuurd omdat er geen
invaller beschikbaar is. Dat blijkt uit een onderzoek van Kien/Panelwizard onder ruim duizend
ouders in opdracht van het Vervangingsfonds. Bijna 75% van de leerlingen heeft minstens
één keer een invaller voor de klas gehad. Bijna de helft heeft te maken gehad met
verschillende invallers. CNV Onderwijs legt de oorzaak bij personeelstekorten en
ziekteverzuim als gevolg van hoge werkdruk.
Ook wij ontkomen soms niet aan bovengenoemde problematiek, maar proberen toch steeds
een invaller te vinden. Om de continuïteit en de kwaliteit van het onderwijs te garanderen,
zijn invallers volstrekt onmisbaar.

Vraag van de week
Wanneer komen de afwezige juffen terug?
Zoals het nu lijkt komt juf Rolinka gewoon na de vakantie terug op school. Juf Herma komt
af en toe en waarschijnlijk zal zij tot de voorjaarsvakantie bezig zijn met haar re-integratie.
Juf Jolanda blijft haar zo lang vervangen. Juf Karen start na haar ouderschapsverlof weer op
7 maart dat is direct na de voorjaarsvakantie.
Ouderbijdrage
De brieven voor de ouderbijdrage voor de schoolreisjes zijn bij deze nieuwsbrief toegevoegd.
Dit jaar is alleen de bijdrage voor de schoolreis berekend. De ouderbijdrage wordt dit
schooljaar 2017-2018 niet in rekening gebracht. Wilt u er voor zorgen dat voor 1 juni 2018
het totale bedrag is overgemaakt?
Heeft u vragen, neemt u dan contact met mij op.
Hartelijke groeten, Renate Heine-Bröring, Penningmeester Ouderraad Kindcentrum Beatrix
Lucanne groep 8
Afgelopen dinsdag is Lucanne de Jongh in Breda geopereerd aan haar arm. Het was een
gecompliceerde operatie, maar zoals het nu lijkt is alles goed verlopen. Over een aantal
weken zal ze nog een keer geopereerd moeten worden om de constructie uit haar arm te
verwijderen. Wij wensen haar veel beterschap toe! Wilt u Lucanne verrassen met een
kaartje? Het adres is: Reigerlaan 47 9411 GT Beilen
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Voorlichting veilig met vuurwerk
De kinderen van groep 7 en 8 hebben gisteren voorlichting gehad over hoe ze veilig kunnen
genieten van vuurwerk. Gebruik altijd een aansteeklont, lees goed de gebruiksaanwijzing op
het vuurwerk en volg de instructies op, houd afstand, ook bij het kijken naar vuurwerk!
De kinderen van groep 7 en 8 hebben een vuurwerkbril gekregen en we hopen natuurlijk dat
u als ouders uw zoon of dochter stimuleert om de bril ook daadwerkelijk te gebruiken.
Een gratis vuurwerkbril voor een broertje of zusje kunt u afhalen bij het filiaal van Pearle in
Beilen (zolang de voorraad strekt).
Ingekomen berichten en post
Vakantieactiviteiten bij het bezoekerscentrum
Woensdag 27 december OERRR Dierenmanieren Vogels van 13.00 tot 16.00 uur.
Woensdag 27 dec. en woensdag 3 jan: Gezinshuifkartocht bos en hei van 13.00 tot 15.00 u
Donderdag 28 dec en donderdag 4 jan: OERRR Dierenmanieren diersporen van 13-16 uur.
Dinsdag 2 januari: Van 14.00 tot 16.00 uur staan we met warme chocolademelk klaar om je
een Gelukkig Nieuwjaar te wensen.
Donderdag 4 jan: OERRR Natuurontdektocht voor kinderen van 4 tot 8 jaar, van 11-12.30 u
Het bezoekerscentrum Dwingelderveld is 1e Kerstdag gesloten
Informatie via www.natuurmonumenten.nl/bcdwingelderveld
Bezoekerscentrum Dwingelderveld Benderse 22 7963 RA Ruinen
Kom jij ook discozwemmen in zwembad De Peppel?
Wanneer: vrijdag 12 januari 2018 van 19:30 – 21:30 uur.
Voor basisschoolleerlingen t/m groep 8 met minimaal diploma A.
Een disco show met DJ verzorgd door Lightbeams
Kaartjes kosten € 3,00 en vanaf 3 januari te koop aan de kassa van het zwembad.
Zwembad De Peppel, ’t Spiek 4-6, Beilen (0593) 52 33 40
Vrij zwemmen in de kerstvakantie in zwembad De Peppel
Maandag t/m vrijdag van 11:00-17:00 uur
Zaterdag van 13:30-17:00 uur en zondag van 9:30-13:00 uur.
Gesloten op de beide Kerstdagen en oud- en nieuwjaarsdag.
Datum

Activiteit

Maandag 8 januari
Dinsdag 9 januari
Woensdag 10 januari
Donderdag 11 januari
Donderdag 11 januari

Eerste schooldag van het nieuwe jaar
Meester Kiers afwezig i.v.m. directieoverleg
luizencontrole
Intro leesvirus groep 5/6
Meester Kiers afwezig i.v.m. overleg financiële commissie

Het team van Kindcentrum Beatrix wenst u en jullie allen
een gezegende Kerst en een gezond en heel gelukkig
2018!
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