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Vooraf
De voorjaarsvakantie zit er weer op.
Sommige leerlingen zijn naar de
sneeuw geweest en anderen
hebben gelogeerd. Het was fijn dat
het heerlijk weer was en we
mochten genieten van een weekje
rust.
In deze nieuwsbrief kijken we terug
en vooruit op de activiteiten voor de
komende twee weken.
Veel leesplezier.

Personeel
Allereerst een verdrietig bericht. De
schoonvader van juf Corrie is in de
voorjaarsvakantie op hoge leeftijd
overleden. We bidden om troost en
kracht voor juf Corrie, haar man en
kinderen.
Meester Savert gaat langzaam
vooruit, af en toe komt hij even een
kopje koffie op school drinken.
Juf Willemijn gaat morgen (15
maart) met zwangerschapsverlof.
Meester Ferdie schrijft:

Bijbelse
geschiedenis
Startpunt
Week 12
We zijn deze week getuige van het
liefdevolle moment waarop Jezus als
dienstknecht de voeten van Zijn
discipelen wast. Zo geeft Hij ons het
voorbeeld, om elkaar te dienen en
de minste te zijn. Verder vertelt
Jezus Zijn discipelen deze week over
de toekomst, welke dingen er
gebeuren moeten aan het eind van
de tijd. Hij belooft weer terug te
komen op de wolken, zo plotseling
en onverwacht als een dief in de
nacht.
Week 13
We gaan beginnen met de
paasverhalen. Deze week besteden
we aandacht aan de Pascha-maaltijd
die Jezus met Zijn discipelen hield en
de bijzondere gesprekken die ze
daar voerden. Ook zien we hoe
Jezus zijn discipelen verteld dat
iemand van hen Hem zal verraden.
Judas glipt bij de maaltijd weg, de
donkere nacht in, op weg naar de
Farizeeën.

Misschien heeft u het al wel
gehoord... Ik ga na dit schooljaar
verhuizen naar het noorden van
Drenthe. Wel te verstaan:
Dwingeloo. Dit omdat Martina en
ik 26 juli 2019 hopen te trouwen
en vanaf dan samen gaan wonen.
Martina heeft in die regio werk
gevonden. Ze is dierenarts en
werkt bij Glas Diergeneeskunde
in Diever. Ik heb besloten
Martina te volgen in haar droom,
dus dat betekent dat ik in die
regio een nieuwe baan zal
zoeken en hopelijk ook vinden.
Zo bent u op de hoogte van mijn
persoonlijke situatie. Alhoewel ik
het ontzettend jammer vind om
u te gaan verlaten, zie ik er ook
naar uit om dit
avontuur aan te
gaan. Ik ben
nieuwsgierig
naar wat de
toekomst ons
zal brengen.

Staking
Morgen, 15 maart hebben de AOB
en het FNV opgeroepen tot een
landelijke onderwijsstaking.
Hiermee willen zij voor de
provinciale statenverkiezing aan de
politiek duidelijk maken dat er meer
geld nodig is voor het onderwijs.
Ook wij zouden willen dat er meer
geld komt voor het onderwijs
(werkdrukverlaging en kleinere
klassen), maar zijn geen voorstander
van het middel staken. Wij geloven
net als het CNV-onderwijs meer in
het constructieve gesprek achter de
schermen via, in ons geval, de POraad.
Wij respecteren iedere leerkracht
die van dit recht gebruik wil maken.
De leerkrachten van de Koningin
Beatrixschool staken niet, de school
is gewoon open.
Verdrietig nieuws
We zijn geschokt door het bericht
over het overlijden van Bernita v.d.
Bosch, zus van Kevin (groep 8) en
van Bram (groep 6). Wij willen
Sander, Monique, Gerdie, Rutger,
Kevin en Bram de kracht en
nabijheid van onze Hemelse Vader
toebidden.
Geboren
Hoera, bij de familie de Vries is
vorige week donderdag een baby
geboren, een jongetje.
Hij heet Daly en is het broertje van
een trotse grote zus Matha (groep
1/2b) en Alicia. Van harte
gefeliciteerd met dit mooie nieuws!

Samen hebben we de Here God
bedankt en gevraagd of Hij ook voor
de kleine Daly wil zorgen.

deze nieuwsbrief zit een bijlage.
Hierin kunt u lezen hoe u zich op
kunt geven. Alvast hartelijk dank!

Ouder enquête
In januari hebben wij u gevraagd om
een vragenlijst in te vullen, hartelijk
dank hiervoor. Hieronder kunt u zien
hoe u de Koningin Beatrixschool
heeft beoordeeld. Wij zijn blij dat u
tevreden bent met de school.

Onderstaande aandachtspunten zijn
uit de vragenlijst naar voren
gekomen:
 Er wordt regelmatig aan mij
gevraagd of ik tevreden ben
met de school
 De leerkrachten grijpen snel
in als er ruzie is.
 Ik weet wat de MR doet.
De eerste 2 aandachtspunten gaan
wij in een teamvergadering
bespreken. Het laatste punt is
gecommuniceerd met de MR, zij
zullen dit punt bespreken.
Spreekavonden en rapporten
Morgen, 15 maart, ontvangen de
leerlingen het 2e rapport. U dan ook
een uitnodiging voor de
spreekavonden ontvangen.
Koningsspelen
Op vrijdag 12 april hoopt de
oudercommissie weer de
Koningsspelen te organiseren. Dit
kan echter niet zonder uw hulp! Bij

Actie goede doelen
We vonden het leuk om jullie
afgelopen maandag te vertellen
over ‘Kristine in Afrika’! Sinds mei
2017 woont Kristine Burgwal in
Zuid-Afrika om zich hier in te zetten
voor kwetsbare kinderen in de
omgeving van Kaapstad. Zij groeien
vaak op in uitzichtloze situaties en
komen in aanraking met
mishandeling, verwaarlozing en
(seksueel) misbruik. Met haar
missie: ‘Geloof, hoop en liefde voor
kwetsbare kinderen in Zuid-Afrika’
is Kristine werkzaam bij Child and
Youth Care Centre ‘Goeie Hoop’ in
Gordon’s Bay. Als leerkracht is ze
verantwoordelijk voor de
schoolzaken en geeft ze leiding aan
de Kinderbijbelclub bij Goeie Hoop
en in de Townships. Super bedankt
dat jullie meedoen met de
haantjepik-actie! Mede daardoor
kan Kristine dit werk in Zuid-Afrika
doen. Voor meer informatie kun je
kijken op www.kristineinafrika.nl.
Hartelijke groeten, ook namens
Kristine,
Het Thuisfrontteam van Kristine

Agenda
15 mrt

Rapport mee

19 mrt

Spreekavond 1-6

21 mrt

Spreekavond 1-6

4 apr

Theoretisch
verkeersexamen gr. 7

8 apr

gebedskring

12 apr

Koningsspelen
Gr 5-8 middag vrij

16, 17,
18 apr

Eindtoets gr 8

18 apr

Continurooster tot 14.15

18 apr

Paasviering (kerk)

19 apr
–6 mei

meivakantie

Verjaardagskalender
maart
Naam
maart
15
Robin Hazeleger
16
Oskar Postema
16
Janissa Soetendaal
17
Rosanna v.d Berg
17
Jaroah Meurs
18
Nienke Roelofs
20
Raf Bender
20
Juf Hennie
21
Cees de Bruyne
21
Juf Gerdie
22
Noa Verhoef
23
Hidde v.d Krol
24
Nathan v.d. Brink
24
Sarah v. Geresteijn
24
Tomas Heinst
24
Jurre v.d. Krol

Groep

3b
1/2b
7/8b
1/2a
1/2b
4/5b
6a
6a
4a
4a
8a
4/5b
1/2a
7/8b
6a
6a

