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Spreuk van de week
De liefde van familie en vrienden is veel belangrijker dan al het bezit dat je hebt.
Goede Doelengeld deze week
Elke maandag mogen kinderen wat geld meenemen voor het goede doel.
Deze week is er in totaal € 14,60 meegenomen door de kinderen. Hartelijk dank.
We sparen tot Pasen nog voor de doelen zoals vermeld staan in de vorige nieuwsbrief.
Bijbelverhalen

Waar hoop je op? Marcus 10: 17-27, 46-52 en Marcus 11: 1-10
Een man vraagt aan Jezus wat hij moet doen om met God te kunnen leven. Het antwoord is
niet wat hij gehoopt had: ‘Verkoop alles wat je hebt en geef het geld aan de armen.’
Bartimeüs roept het uit als Jezus voorbijkomt. Jezus vraagt hem: ‘Wat wil je dat ik voor je
doe? Waar hoop je op?’Bij de poorten van Jeruzalem zwaaien de mensen met palmtakken en
ze juichen Jezus toe. Waar hopen zij op?
Welkom
Dominique Moesker, zusje van Richella uit groep 4, wordt binnenkort 4 jaar en komt vanaf
volgende week al kennismaken in groep 1. Welkom en veel plezier in groep 1/2!
Op de peuterafdeling zijn er ook een aantal nieuwe kinderen bijgekomen die we nog niet via
deze brief hebben verwelkomd: We willen Tom van Halen, Valentijn Boer en per
1 april Luuk Boer van harte welkom heten op de Beatrix en we hopen dat jullie en ook jullie
ouders een fijne tijd mogen hebben bij ons op het kindcentrum!
Ziekte
Juf Rolinka uit groep 5/6 is sinds deze week afwezig en zoals het nu lijkt kan dit ook nog wel
een poosje duren. We proberen eerst intern te kijken hoe we dit zo goed mogelijk kunnen
oplossen. Ons streven is om zoveel mogelijk dezelfde mensen voor de groep te zetten.
Dit betekent dat juf Ingrid samen met juf Wigarda groep 5/6 gaat doen.
Juf Herma heeft gelukkig al weer wat werkzaamheden opgepakt, maar het zal nog wel enige
tijd duren voor ze weer volledig aan de slag kan gaan. Juf Jolanda blijft de juf in groep 1/2
en op woensdag komt juf Ingrid zolang als dat nodig is.
Vraag van de week
Is er dit jaar ook weer een fietscontrole?
Ja we willen op donderdagochtend 5 april een fietsenkeuring houden. Dit geldt voor de
fietsen van alle kinderen van kindcentrum Beatrix. Dus als je je fiets wilt laten keuren, dan
op die donderdag meenemen. Voor groep 7 is dit alvast een goede voorbereiding i.v.m. het
verkeersexamen van 12 april.
Schoolfotograaf
Op dinsdag 20 maart komt de schoolfotograaf bij ons op ons kindcentrum. Voor 8.30 uur
worden de broertjes en zusjes gefotografeerd die niet of niet meer bij ons op ons centrum
zitten. Wilt u hier gebruik van maken dan graag vooraf opgeven op de intekenlijst. Er zijn
nog een paar plekjes vrij. De lijst ligt op de tafel bij de Beatheek.

Kijk op de website www.sgoolfotografie.nl voor meer informatie en voor kledingtips.

Veurlez’n
Op donderdag 22 maart wordt door iemand van het Huus van de Taol aan verschillende
groepen in het Drents voorgelezen. Dit in het kader van meertmaond is streektaolmaond.
Open ochtend
Op woensdag 4 april is er een open ochtend voor toekomstige ouders. Weet u iemand die
nog peuteropvang of een school zoekt geef dit dan aan hem/haar door.
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Verkeersexamen
Op donderdag 5 april doet groep 7 mee aan het theoretische gedeelte van het VVNverkeersexamen. Wat fijn dat er zoveel kinderen al thuis geoefend hebben met de examens
via:http://examen.vvn.nl/! Donderdag 12 april is vervolgens het praktijkexamen. De kinderen
fietsen dan in tweetallen een route door het dorp waarbij ze op verschillende punten worden
beoordeeld. De fiets van uw zoon/dochter moet tijdens het verkeersexamen voorzien zijn
van: achter- en spaak- of bandreflectoren, bel en goedwerkende remmen. Als dit niet het
geval is dan wordt uw zoon/dochter uitgesloten van deelname.

Ingekomen berichten en post
Discozwemmen
Op vrijdag 23 maart wordt er weer discozwemmen georganiseerd in zwembad De Peppel in
Beilen. Het is voor leerlingen van de basisschool met tenminste een A-zwemdiploma. De
kosten zijn € 3,00 p.p. voor een superleuke discoshow met DJ in het zwembad.
Palmpasen
Zondag 25 maart a.s. is het alweer Palmpasen.
We gaan deze zondag, tijdens de kerkdienst, met elkaar weer
Palmpasen stokken maken.
We beginnen eerst samen met elkaar in de kerk, en gaan daarna
naar onze eigen ruimte om de stokken te versieren. Aan het eind van
de dienst komen we weer in de kerk, met onze mooie stokken.
Kom je ook? Leiding kindernevendienst.
Datum

Activiteit

20 maart
22 maart
04 april

Fotograaf
Voorlezen in het Drents
Open ochtend toekomstige ouders
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