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Vooraf
In deze nieuwsbrief aandacht voor
verschillende activiteiten. We kijken
terug op een aantal geslaagde
gebeurtenissen en blikken vooruit
op wat ons de komende tijd weer te
wachten staat. Ook zijn er weer
nieuwtjes te melden.
Bijbelse geschiedenis:
Startpunt
Week 38 God gaat mee
Deze week gaan we op reis met
Abram. We lezen hoe hij een
opdracht krijgt van God en op een
gegeven moment in Egypte terecht
komt. God is nog niet zo bekend,
maar door wat er gebeurt met
Abram en Farao, krijgt God een
grote naam!
Week 39 Beloofd is beloofd
Deze week krijgen Abraham en Sara
hoog bezoek. De bezoekers hebben
een bijzondere boodschap, die bijna
te mooi om waar te zijn is.
Zullen ze het geloven?
Week 40 Blij zijn
Deze week komen zowel verdriet als
blijdschap naar voren in de
verhalen. We zijn nog steeds bij het
gezin van Abraham.
Abraham en Sara hebben
ondertussen een gezin gekregen.
Dat loopt echter niet
altijd even lekker.
Week 41
Een handje helpen
Abraham, Isaak en
Jakob. Ze worden
vaak in één rij genoemd in de Bijbel.
Deze week kijken we naar deze drie
mannen en hun onderlinge band.

We leren over de strijd die er soms
kan zijn binnen een gezin.
Week 42 Dromen
We hebben allemaal wel eens
dromen. Fantastische dromen
waarin we kunnen vliegen...
Of dromen die ons lang wakker
houden als we ontwaken…
Dromen over taarten zo groot als
een huis.
Jakob krijgt deze week ook een
bijzondere droom!
Geboren
Bij juf
Gineke en
haar man is
op 25
september
een
gezonde dochter geboren. Ze
noemen haar Jolien Salomé. Alles
gaat goed met moeder en dochter.
Hun adres is: Reyer Bronsstraat 22,
3784 KK Terschuur.
Ook is in het gezin van de fam. Van
Middendorp een zoon geboren die
ze Roan hebben genoemd. Roan is
een broertje voor Evianne (gr 4),
Jolinde (gr 3), Geralde (gr 2) en Cees
en Suzanne die nog niet naar school
gaan. Beide families willen we van
harte feliciteren.
Berichtje juf Irma
Vorige week heeft Willem-Jan geen
goed nieuws gehad. Er zijn nieuwe
tumoren ontwikkeld. In de komende
periode zal er een biopt gedaan
worden. Het komt namelijk voor dat
een tumor van langzaam naar snel
delend gaat en dan een verandering
in structuur heeft ondergaan.

Wanneer dat in zijn situatie zo is,
zijn er misschien
behandelmogelijkheden. Een
spannende tijd voor ons als gezin,
maar we mogen vertrouwen dat
God met ons meegaat.
Juf Irma
Nieuwe leerlingen
Afgelopen maandag zijn Gebreyesus
en Yemeneab bij de fam. Kuiper
komen wonen. Gebreyesus is bij juf
Hennie en juf Willemijn in de klas
gekomen, Yemeneab zit bij juf
Emmalieke in de klas. Welkom
jongens, we hopen dat jullie het fijn
hebben bij ons op school.
Voor schooltijd/ pleinwacht
Rectificatie:
In de vorige nieuwsbrief stond dat
de kinderen voor 9.40 op school
aanwezig moesten zijn zodat we op
tijd met de les konden beginnen.
Gelukkig begreep u dat de tijd een
foutje was en dat we graag willen
dat de kinderen voor 8.40 op school
zijn. Voor sommige ouders is dit best
moeilijk, maar het moet toch echt!
Spreekavond groep 1-2
Dinsdag 2 oktober 2018 voeren we
kennismakingsgesprekken met een
aantal ouders van groep 1-2. De
ouders die hiervoor in aanmerking
komen hebben inmiddels een
invullijst toegestuurd gekregen. Bij
de andere ouders brengt de juf een
bezoekje. Hiervoor wordt er door de
juf van tevoren een afspraak
gemaakt.

Korfbaltoernooi
Vrijdagochtend 14 september waren
de groepen 3 en 4 op de DWSvelden te vinden. Door middel van
leuke spellen hebben de kinderen
het korfballen geoefend. Fijn dat er
ouders waren die deze ochtend mee
wilden helpen. Bedankt! Het was
een geslaagde ochtend.
Vrijdag 14 september hebben de
kinderen van groep 3 t/m 8
korfbaltoernooi gehad, bij de
korfbalvereniging DWS
Kootwijkerbroek. Groep 3 en 4
hebben op de vrijdagochtend leuke
en sportieve spelletjes gedaan en op
het springkussen gezeten. Groep 5
t/m 8 hebben vrijdagmiddag met
veel plezier gekorfbald. In de
kantine was voor iedereen een
glaasje limonade met een lekkere
appel. Groep 5 en 6 hebben op
kunstgras gespeeld en groep 7 en 8
op het gras. En aan het eind kregen
de kinderen een broodje knakworst!

Jasmin van Essen & Jamilla
Goorhuis gr. 7/8

Week van de pauzehap
De groepen 5 t/m 8 krijgen deze
week 3 keer een gezonde pauzehap!
Elise van de Craats (gr. 7) legt
hieronder uit wat we deze week
doen:
De pauzehap is leuk en gezond,
want je kunt andere dingen proeven
dan dat je gewend bent.
Als we gaan eten en drinken gaan
we eerst een filmpje kijken dan gaan
we de enveloppen openmaken, daar
zitten twee vragen in en een
beweegopdracht.
We gebruiken de klassen heppie de
peppie en dan moet je een cijfer
opnoemen en daarna een fruitstuk
uitkiezen daar komt dan de
opdracht uit.

Uit de vragen komt een antwoord
en die moet je dan invullen op de
schijf van vijf poster.
Je proeft allemaal verschillende
fruit/groente. Al het fruit en groente
komt van de Albert Heijn.
Dinsdag hadden we kwark en
bananen. Woensdag hadden we
aarbei met een krekker. En
donderdag hadden we selderij met
mandarijn.
Schoolfruit
We doen ook dit jaar weer mee met
de actie Schoolfruit.
De actie loopt van week 46 t/m
week 16.
Drie keer per week krijgen we gratis
fruit voor alle groepen.
Zodra bekend is wat de fruitdagen
zijn, zal dit gecommuniceerd
worden.
Bij de kleuters is altijd hulp nodig bij
het snijden/schillen.
Tegen die tijd zal er een lijst
opgehangen worden waarop ouders
hun hulp kunnen aanbieden.
Kamp groep 8
Ook dit jaar heeft groep 8 weer zin
in kamp. We worden graag
uitgezwaaid door de hele school.
We hebben erg zin in ochtend
gymnastiek (niet dus), maar we
hebben wel zin in de BBQ en dan de
bonte avond. De vader van Sarah
van Kooten komt de spullen
brengen. Of de meiden gaan slapen
is nog de vraag maar met het snoep
die ze vrijdag gaan scheppen en de
chips redden ze het wel. Dus laat het
kamp maar komen!
Geschreven door Anna en Lisanne B.
Stagiaires
Ook dit jaar mogen we weer
stagiaires welkom heten op de
Beatrixschool.
In groep 3 (bij juf Irma en juf Gea)
komt juf Shirley van de Hee
regelmatig 1 of 2 weken in de klas.
(zij is eerste jaars student PABO op
de CHE).
Bij Juf Nelly en juf Janny komt op
dinsdag juf Nikki van Iwaarden in de
klas. Zij doet de opleiding

onderwijsassistent (Landstede
Harderwijk).
En verder….
 Nog niet iedereen heeft de
ouderbijdrage betaald. Als u
dit nog niet heeft gedaan,
wilt u dit dan voor 5 oktober
betalen?
 Er wordt een nota voor het
overblijven uitgedeeld.
 Er wordt een rooster oud
papier ophalen uitgedeeld
aan kinderen van vaders die
helpen.

Agenda
2 okt

Spreekavond groep 1-2

3,4,5 okt

Kamp groep 8

5 okt

Dag van de leraar

15-19 okt

kinderboekenweek

22-26 okt

herfstvakantie

Verjaardagskalender
september
Naam
September
28 Tim Dekker
29 Lisanne Ansink
29 Heidi Goorhuis
29 Levi Schweitzer
Oktober
1 Leonie Donkersteeg
3 Julia Veldhuizen
4 Julia van Dijk
4 Mais Maksouma
5 Lorena Duits
6 Lotte Budding
6 Matha de Vries
7 Juf Cindy
7 Juf Willemijn
7 Meester Tiemen
8 Ryan Luttikhuisen
8 Jonathan Roelofs
9 Leanne van Kruistum
11 Nick Dekker

Groep
8a
8a
7a
7a
1/2a
7a
1/2a
5a
3a
3b
1/2b

7/8b
6a
7a
1/2a

