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Spreuk van de week
Als wij ons licht laten stralen, geven we onbewust andere mensen de gelegenheid hetzelfde
te doen.
Goede Doelengeld deze week
Elke maandag mogen kinderen wat geld meenemen voor het goede doel.
Deze week is er in totaal € 10,25 meegenomen door de kinderen. Hartelijk dank.
Het goede doelengeld van de afgelopen weken was (deels) bestemd voor ‘Warchild’ n.a.v.
de spreekbeurt van Amber Jansen en voor 'Deel Liefde' project van Kerk in Actie. Samen met
de Eshorst en de Protestantse Kerk in Beilen ondersteunen we hiermee het landbouwproject
van de familie Simiyu in Oeganda. De Nederlandse Anke en haar man Ronald wonen samen
met hun vier kinderen op het platteland in Oeganda. Vorig jaar is gespaard voor een trekker,
het jaar daarvoor voor een gebouwtje voor rijstopslag. Dit jaar is de opbrengst voor een
wagen achter de trekker. Hiermee kunnen landbouwproducten makkelijker van het land naar
huis en naar de markt getransporteerd worden. We hebben toegezegd het bedrag te
verdubbelen en daarom gaat er € 100,- naar beide doelen. Heel hartelijk bedankt voor jullie
bijdragen.
Bijbelverhalen
Is God hier? 1 Samuel 3: 1-18 en 1 Samuel 4: 1-22 In de nacht hoort de kleine Samuel een
stem. Het is niet de stem van Eli; God roept hem. Zo weet Samuel dat God bij hem is. De
zonen van Eli denken dat God bij het leger is als de ark daar naartoe wordt gebracht. Dan
zijn ze vast onoverwinnelijk! Maar het loopt anders. Israël verliest de oorlog van de Filistijnen
en de ark wordt geroofd.
Welkom
Bart Westerhof, broertje van Erik uit groep 2, wordt binnenkort 4 jaar en komt vanaf
volgende week al kennismaken in de aanvangsgroep. Welkom en veel plezier in groep 1/2!
Uit de school geklapt
Sinds kort i.v.m. de fusie hebben we nieuwe emailadressen:
directie/school is nu prinsesbeatrix@ckcdrenthe.nl de ouderraad heeft nu
or.prinsesbeatrix@ckcdrenthe.nl en de MR heeft nu mr.prinsesbeatrix@ckcdrenthe.nl
Vooraankondiging schoolreis groep 3 / 4
Op woensdag 27 juni willen we met groep 3 / 4 op schoolreis. Voor het vervoer met de auto
doen we dit jaar een beroep op u. Dus kijkt u alvast eens of u beschikbaar bent op die dag.
Nadere informatie volgt.
Koningsspelen
Vrijdag 20 april zijn de jaarlijkse Koningsspelen! We doen hier als school natuurlijk weer aan
mee. We starten de dag met een gezamenlijk ontbijt in het speellokaal, daarna gaan we in
circuitvorm allerlei leuke en sportieve spelletjes doen. Een aantal ouders hebben zich op de
oudervacaturelijst opgegeven om te helpen tijdens deze dag, helaas hebben we hiermee nog
niet genoeg hulp. We zijn dus op zoek naar u! Kunt u helpen tijdens de Koningsspelen? Dat
zou fantastisch zijn! Vul dan het opgavestrookje onderaan deze nieuwsbrief in en zorg dat
deze wordt ingeleverd bij juf Anika of juf Karen!
Schoolvoetbal
Woensdag 11 april doet groep 8, versterkt met leerlingen van groep 7, mee aan het
schoolvoetbal. De wedstrijden beginnen om 14.45 uur en vinden plaats op Sportpark NoordWest. We gaan om 14.15 uur samen naar de sportvelden. De kinderen blijven om 14.00 uur
dus op school. Als we (kruis)finales moeten spelen duurt de dag tot ongeveer 17.30 uur. Is
dit niet het geval, dan zijn de kinderen rond 16.30 uur klaar. We hopen op een sportieve en
gezellige dag met veel support!
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Eindtoets groep 8
Dinsdag 17 en woensdag 18 april maakt groep 8 de eindtoets. Net als voorgaande jaren
hebben we gekozen voor de IEP-toets. Komende week gaan we al een beetje kennis maken
met de toets door te werken in het oefenboekje. Alle kinderen zijn inmiddels al aangemeld
bij het voortgezet onderwijs. Op de doorverwijzing heeft de eindtoets dus in principe geen
invloed meer. Alleen in uitzonderlijke gevallen is een heroverweging mogelijk. De eindtoets is
vooral een controle-instrument en een mooi moment voor ons als school om te kijken waar
we staan in vergelijking met andere scholen in Nederland!
NB: Wilt u met het plannen van afspraken, bij bijvoorbeeld dokter of tandarts, rekening
houden met deze data? We zien de toets liever niet verstoord worden!
Presentatie plusklas
Maandag 23 april is de laatste dag van de plusklas dit schooljaar. De kinderen van de
Plusklas willen u dan graag laten zien waar ze de afgelopen maanden aan gewerkt hebben.
U bent als ouder(s) van harte uitgenodigd om naar de presentatie te komen. De presentatie
begint om 14.30 uur en zal niet langer dan een uurtje duren. Alle ouders van de kinderen die
deelnemen aan de Plusklas hebben – als het goed is - van de kinderen een persoonlijke
uitnodiging ontvangen.
Media Ukkie Dagen
Dreumesen, peuters en kleuters Mediawijs?
De allerkleinsten weten hun weg in de digitale wereld razendsnel te vinden. Dreumesen,
peuters en kleuters swipen zo naar hun favoriete filmpjes en apps. Maar, mediavaardig
maakt nog niet mediawijs. Dit jaar staan de Media Ukkie Dagen 2018, van 6 t/m 13 april, in
het teken van mediawijsheid van jonge kinderen met het thema: “Dreumesen, peuters en
kleuters mediawijs?”. Jonge kinderen hebben nog moeite om te begrijpen wat ze op een
scherm zien. Om uiteindelijk mediawijs te worden is de uitleg en begeleiding van ouders en
andere opvoeders heel belangrijk. De Media Ukkie Dagen 2018 gaan daarom in op hoe
ouders hun jonge kinderen spelenderwijs kunnen begeleiden bij het ontdekken van de
digitale wereld, zodat ze mediawijs kunnen opgroeien.
Neem eens en kijkje op https://www.mediaukkies.nl en houd onze faceboook pagina in de
gaten.
Datum

Activiteit

10
10
11
12
16

Groep 5/6 slotvoorstelling leesvirus
Meester Kiers afwezig i.v.m. directieoverleg
schoolvoetbal
Groep 7 verkeersexamen op de fiets
Oud papier

april
april
april
april
en 17 april

…………………………………………………………………………………………………………………………………
Opgavestrook Koningsspelen
Naam:__________________________________________________________________
0 – Ja, ik kom graag helpen bij het klaarzetten, begeleiden en opruimen van het ontbijt.
(Van +/- 8.00 - 09.30 uur)
0 – Ja, ik kom graag helpen tijdens de spelletjes van het ochtendprogramma.
(Van +/- 09.00-12.00 uur)
0 – Ja, ik kom graag helpen en ben de hele ochtend beschikbaar! (Van 08.00-12.00 uur)
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