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Spreuk van de week
Iedereen kan alles, je hoeft het alleen maar te leren.
Goede Doelengeld deze week
Elke maandag mogen kinderen wat geld meenemen voor het goede doel.
Deze week is er in totaal € 8,92 meegenomen door de kinderen. Hartelijk dank.
Bijbelverhalen
Pak mijn hand Marcus 1: 29-45 en Marcus 2: 1-12
De schoonmoeder van Simon Petrus ligt ziek in bed. Jezus gaat naar haar toe en pakt haar
hand vast, zodat ze beter wordt. Ook een man die een ziekte aan zijn huid heeft, wordt op
die manier beter gemaakt. Later brengen vier mannen hun zieke vriend bij Jezus, door hem
via een gat in het dak naar beneden te laten zakken. Als Jezus hun geloof ziet, is de man
genezen.
Welkom
Op 11 januari is Carmen Heine 4 jaar geworden. Ze draaide al enkele dagdelen mee. Maar
dit betekent dat ze nu ook officieel elke dag naar groep 1/2 komt. Van harte welkom in de
groep en we hopen dat ook jij een fijne tijd mag beleven bij ons op de Beatrix.
Uit de school geklapt
Het was me het weekje wel. Door ziekte en afwezigheid van leerkrachten hebben we het
met passen en meten uiteindelijk gered. Het valt op dit moment niet mee om vervanging te
regelen. Het is ons deze week uiteindelijk wel gelukt. Helaas betekende dit wel dat we
steeds met verschillende invallers te maken kregen. Dit is voor de kinderen, en dat beseffen
we ook, niet ideaal. Gelukkig hebben we geen kinderen naar huis moeten sturen. Of dit
steeds blijft lukken, is nog maar de vraag. De invallerspool is helaas niet meer zo groot.
We blijven uiteraard ons best doen vervanging te regelen. En als het echt helemaal niet lukt,
dan zijn we genoodzaakt kinderen naar huis te sturen.
Vraag van de week
Waarom kiezen ouders voor onze school? (bron: Scholen met succes)
De zorg en aandacht die de school de leerlingen geeft, is voor ouders het belangrijkste
motief om voor de Beatrix te kiezen.
- volgens 71% van de ouders staat de school goed bekend in de wijk.
- 77 % van de ouders vindt de schriftelijke informatie aantrekkelijk.
- van de ouders geeft 89 % aan dat men zich goed thuis voelt op de Beatrix.
- 95 % van de ouders ziet hun kind met plezier naar school gaan.
- van de ouders is 94 % tevreden over de vorderingen die hun kind maakt.
- van onze ouders geeft 91 % aan tevreden te zijn ten aanzien van ‘Omgang leerkracht met
de leerlingen’.
- 90 % is tevreden over de aandacht voor normen en waarden.
- 90 % van de ouders is tevreden over de sfeer in de klas.
Ballen
Misschien wist u het al: ons bestuur is per 1 januari gefuseerd. COG Drenthe en CONOD
vormen sinds 1 januari jl. de stichting Christelijke Kindcentra Drenthe, kortweg CKC Drenthe.
Een feestelijke gebeurtenis, waarvan we vinden dat de kinderen daar ook van mee mogen
genieten. Daarom krijgen alle kinderen die ons kindcentrum bezoeken een cadeautje!
Iedereen krijgt een strandbal met daarin het poppetje uit het logo van onze nieuwe stichting.
Leuk voor op het strand, in de tuin, of...
Als tip voor het opblazen geven we nog mee om eerst de grote bal op te blazen en daarna
het poppetje dat er in zit. Hiervoor zit een apart ventiel op de bal.
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Ingekomen berichten en post
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.
Wat is SamenLoop voor Hoop?
SamenLoop voor Hoop is een wandelevenement waar teams 24 uur lopen in de strijd tegen
kanker. Het is geen wedstrijd en meer dan een sponsorloop. SamenLoop voor Hoop steekt
(ex)kankerpatiënten (survivors) een hart onder de riem. Tijdens dit lokale evenement voor
jong en oud, dat volledig georganiseerd wordt door vrijwilligers, vieren de deelnemers het
leven en worden overledenen herdacht. Iedereen kan deelnemen aan vele activiteiten en
genieten van amusement. Samen gaan we de hele nacht door. Teamleden die niet aan het
lopen zijn, kunnen uitrusten, eten, of slapen in tenten. Hoogtepunten van SamenLoop voor
Hoop zijn de openingsceremonie met survivors, kaarsenceremonie en de slotronde.
Meer informatie over de SamenLoop voor Hoop Midden-Drenthe en de kick-off is te vinden
op www.samenloopvoorhoop.nl/midden-drenthe en via Facebook @SamenLoop voor Hoop
Midden-Drenthe
Datum

Activiteit

22
23
23
24
28
28

Meester Kiers ’s morgens afwezig
Debora van de peuter en kinderopvang jarig
14:00 uur informatie over dammen
Start Nationale voorleesdagen t/m 2 februari
Juf Herma jarig
Oud papier

januari
januari
januari
januari
januari
en 29 januari
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