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Spreuk van de week
Als ongeluk in een klein hoekje zit, dan zit geluk dus overal!
Goede Doelengeld deze week
Elke maandag mogen kinderen wat geld meenemen voor het goede doel.
Deze week is er in totaal € 17,47 meegenomen door de kinderen. Hartelijk dank.
Bijbelverhalen
Ik weet wie je bent Marcus 1: 1-8, 14-20 en 21-28
Voordat Jezus zijn werk begonnen is, weet Johannes de Doper al wie hij is. Johannes vertelt
over iemand die na hem komt en groter is dan hijzelf. Later ontdekken meer mensen wie
Jezus is: de vissers bij het meer en ook een man in de synagoge die stemmen in zijn hoofd
heeft. ‘Ik weet wel wie je bent!’ roept de man. Jezus brengt de stemmen in zijn hoofd tot
rust.
Uit de school geklapt
Een goed begin
Allereerst willen we iedereen de beste wensen meegeven voor het nieuwe jaar!! Omdat we
dit jaar positief willen starten, hebben we als school een aantal positieve dingen te zeggen.
Tafels opzeggen is erg leuk vooral wanneer je alle tafels kent! Dus doe je best!
Een tip: Kijk even op www.tafels-oefenen.nl. Hier kun je op een leuke manier de tafels leren
zodat je nog sneller kent. Ook hebben we al erg veel andere dingen geleerd, werken we
hard en doen we goed ons best. Eén van de leerlingen vertelde zelfs: School voelt voor ons
als een heel bijzondere plek. Met deze prachtige laatste zin sluiten we dit stukje.
Vraag van de week
Wanneer worden de toetsen afgenomen?
De Citotoetsen worden in de week van 22 januari en de week van 29 januari afgenomen.
Daarom een verzoek aan de ouders: Wilt u ook rekening houden met het maken van
afspraken in deze periode.
Oud papier
De opbrengst in december was slechts 1130 kg. Zo weinig hebben we nog niet eerder
gehad. De volgende keer staat de container er op maandag 29 en dinsdag 30 januari.
U spaart toch ook mee? Het is een kleine moeite en het levert ook nog wat op voor uw
kinderen en de school.
Halcommissie
Afgelopen week is de halcommissie weer druk bezig geweest met de aankleding van de
school. Hoewel het er buiten nog niet op lijkt, is er binnen sprake van een gezellige, winterse
sfeer. Vanaf deze plaats willen we de halcommissie dan ook weer bedanken voor hun inzet.
Luizencontrole
Zoals na elke vakantie is er woensdag weer een controle geweest. De hele school was
zo goed als luis- en neetvrij. Super. Fijn dat er ook thuis goed meegewerkt/gecontroleerd
wordt. Samen hebben we dit weer bereikt. Nu proberen we dit natuurlijk ook zo te houden.
Nationale voorleesdagen
Deze starten op 24 januari en duren tot 2 februari. Hier zal in verschillende groepen
aandacht aan geschonken worden op school. Doet u thuis ook mee?
Datum

Activiteit

23 januari
24 januari

14:00 uur informatie over dammen
Start Nationale voorleesdagen
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Ingekomen berichten en post
24 januari 2018 start de Power Kidzzz training en er zijn nog enkele
plekken beschikbaar.
Power Kidzzz is een sociale vaardigheidstraining voor basisschoolkinderen uit groep 7 en 8.
In de training worden, door middel van spel en praten, allerlei sociale vaardigheden en
weerbaarheid geoefend. Hierbij wordt er ook gekeken naar de individuele behoefte van de
deelnemer. De Power Kidzzz training bestaat uit 8 bijeenkomsten en het vindt plaats op
woensdagmiddag van 14.45 tot 16.15 uur. De eerste bijeenkomst is woensdag 24 januari
2018. U kunt uw kind zelf aanmelden.
Informatie over de trainingen
De trainers van de groepen die door het CJG worden gegeven zijn gecertificeerde
groepstrainers.Alle trainingen worden gegeven bij het Centrum voor Jeugd en Gezin,
Nassaukade 4 in Beilen. Voor de trainingen geldt een eigen bijdrage voor Power Kidzzz van
50 euro. Bij financiële problemen is het altijd mogelijk om te overleggen over de hoogte van
de eigen bijdrage.De trainingen vinden doorgang bij voldoende deelname.
Deelname aan de cursussen is mogelijk na een intakegesprek met de trainers.
Voor meer informatie en aanmelding kunt u contact opnemen met de FrontOffice CJG:
tel: 0593 -52 22 62 (10.30 – 12.30 uur).
E-mail: maatschappelijkwerk@welzijnswerkmd.nl of info@cjgmiddendrenthe.nl
Website: www.cjgmiddendrenthe.nl
Hallo dammende Beatrixers,
Jullie hebben het met vier teams prima gedaan op het kampioenschap van de gemeente in
Beilen! Vier teams, daar kon maar één andere school aan tippen. Jammer dat jullie je niet
geplaatst hebben voor het kampioenschap van Drenthe.
Maar hebben jullie toch zin om door te gaan met dammen? Er is een damclub in Beilen, de
clubavond is daar op donderdag van half zeven tot half acht. Of anders kun je ook naar
Hijken. Daar is de clubavond op maandag van half zeven tot half acht
Een half uur krijg je dan les en je werkt uit een leerboek. En natuurlijk speel je een half uur
partijen, want daar gaat het om.
Volgende week dinsdag 23 januari na schooltijd om twee uur kom ik even langs om het er
over te hebben. Dan heb ik een paar boeken bij me, dan kun je zien hoe dat gaat. En we
spelen een paar partijtjes. En dan kunnen we kijken of je zin hebt in de club van Beilen of
van Hijken. Of we kunnen ook eerst beginnen met een clubje van Beatrix op school, na
schooltijd. Een keer of vijf, zodat je kunt beslissen of je verder wilt bij één van de clubs.
Ik hoop jullie dinsdag 23 januari om 2 uur te zien. Hartelijke groeten, Herm Jan Brascamp
Kick-off SamenLoop voor Hoop Midden-Drenthe
Op 7 en 8 juli 2018 wordt de SamenLoop voor Hoop Midden-Drenthe in Beilen gehouden.
Tijdens het evenement wandelen teams een 24 uur durende estafette/marathon om geld op
te halen voor KWF.
Op 15 januari 2018 om 20:00 uur is op CSG Beilen de kick-off van dit evenement.
Wij hopen ook jou op 15 januari a.s. op CSG Beilen te zien om ons verhaal met jou te
kunnen delen. Meer informatie over de SamenLoop voor Hoop Midden-Drenthe en de kickoff is te vinden op www.samenloopvoorhoop.nl/midden-drenthe en via Facebook
@SamenLoop voor Hoop Midden-Drenthe
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