BEATRIX
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PRINSES BEATRIXSCHOOL - VEENENDAAL

Jaargang

Telefoon : 0318 -522807

website: www.beatrixschool.gavescholen.nl

DO 14 MAART: BIDDAG “VERTEL HET MAAR”
Het centrale bijbelgedeelte is 2 Koningen 4:1-7. Dit gedeelte gaat over de weduwe
die om hulp roept en op een bijzondere manier genoeg olie krijgt om van te leven.
De geschiedenis van de weduwe en haar zonen laat ons zien dat God wil voorzien
in alles wat wij nodig hebben. Als we bidden, mogen we erop vertrouwen dat de hemelse Vader doet wat in Zijn ogen het beste voor ons is. Als wij ons leven met Hem
delen, mogen wij ook opmerken op welke manieren Hij voor ons zorgt.
Op biddag zijn er 2 diensten in de Sionskerk. Om 9.00 uur voor de kinderen uit de groepen 6 t/m 8 en om 11.30
uur voor de kinderen uit de groepen 1 t/m 5. Leerlingen van de eerste 4 groepen gaan per auto naar de kerk en
om 12.15 uur mogen die kinderen vanaf de kerk met de ouders mee naar huis. De ouders kunnen dan de kinderen uit de banken halen. Leerlingen van de hoogste 4 groepen komen op de fiets naar school, gaan met de
leerkracht op de fiets naar de kerk en daarna samen weer terug naar school.
De dienst voor de groepen 1 t/m 5 wordt geleid door ds. Van Blijderveen en de dienst voor 6 t/m 8 door ds. Stam.
Ouders zijn van harte welkom om de dienst(en) mee te vieren!
Op de site staat een link naar het gezinsdagboekje.

TEAMWETENSWAARDIGHEDEN
Meester de Boer gaat na de voorjaarsvakantie het
aantal uren dat hij lesgeeft verder uitbreiden. We
zijn blij met de vooruitgang die merkbaar is.

ACTIVITEITENKALENDER
Vr. 23 feb.
Trouwdag juf Kleijer
26 feb. – 2 maart Voorjaarsvakantie
Wo. 14 maart
Biddag.
9.00 uur: groepen 6—8
11.30 uur: groepen 1—5
In de Sionskerk

ACTIE STRAATKINDEREN
De afgelopen weken hebben de leerlingen zich
met muntkaarten en klussenkaarten ingespannen
voor straatkinderen in Ethiopië. Er is het prachtige
bedrag van € 336,30 opgehaald. Iedereen bedankt voor de inzet!
IN DIT NUMMER:
Biddag: “Vertel het maar!”
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Praktijk les verkeer 4
18.30 uur: Paasviering in
de Westerkerk
30 maart – 2 april Paasvakantie
Do. 5 april
Verkeersexamen gr. 7 (th)
Di. 10 april
Verkeersexamen gr. 7 (pr)
17 – 19 april
Eindtoets groep 8
Vr. 20 april
Ontbijt en koningsspelen
Vr. 27 april
Koningsdag, kinderen vrij
30 april – 11 mei Meivakantie

MAANDTEKST MAART:
“Uw woord is een lamp voor mijn voet en een
licht op mijn pad”
Psalm 119: 105
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HET SCHOOLVOETBAL GAAT WEER BEGINNEN
Meisjespoule:
09-3 Pr. Beatrixschool—de Schakel
12-3 Pr. Beatrixschool—de Burcht
16-3 Pr. Beatrixschool—het Baken
19-3 Pr. Beatrixschool—de Ceder
23-3 de Vuurvlinder—Pr. Beatrixschool
Jongenspoule:
9-3 de Windroos—Pr. Beatrixschool
12-3 de Plantage—Pr. Beatrixschool
16-3 Pr. Beatrixschool—de Bron
19-3 Pr. Beatrixschool—Max
23-3 Pr. Beatrixschool—Tamim

veld 1
veld 2
veld 1
veld 1
veld 1

16.00 uur
16.30 uur
16.30 uur
16.00 uur
16.00 uur

veld 4
veld 1
veld 2
veld 3
veld 4

17.00 uur
17.30 uur
17.00 uur
18.00 uur
18.00 uur

Alle wedstrijden zijn op het terrein van Sportpark v.v. Merino’s
Alle voetballers wensen we veel
succes en toeschouwers zijn
van harte welkom.

VAKANTIES 2018—2019
Het vakantierooster voor cursusjaar 2018-2019 is bekend. Handig voor u om al te
hebben.
Herfstvakantie
Kerstvakantie
Voorjaarsvakantie
Paasvakantie
Meivakantie
Pinkstervakantie
Onderbouw vakantie
Zomervakantie

22—26 oktober 2018
24 dec.—4 jan. 2019
25 feb.—1 maart 2019
19—26 april 2019
29 april—3 mei 2019
10 juni 2019
11—14 juni 2019
19 juli—30 augustus 2019

WO. 28 MAART:
PAASVIERING IN DE
WESTERKERK
Dit jaar is de Paasviering met alle kinderen, ouders en belangstellenden om
18.30 uur in de Westerkerk. Met elkaar
staan we stil bij de belangrijkste gebeurtenis uit de wereldgeschiedenis:

Pasen: de Here Jezus
overwon de dood!

NIEUWE INRICHTING SCHOOLPLEIN
Er worden momenteel plannen ontwikkeld om een groot plein
met diverse spelmogelijkheden te maken tussen de Pr. Beatrixschool en Alex. Dit is versneld door de stormschade waardoor het dak van de fietsenstalling bij Alex niet meer bruikbaar
is. In de voorjaarsvakantie wordt de fietsenstalling al afgebroken. We hopen een aantrekkelijk plein te krijgen met speelvelden, klimtoestellen, een natuurspeeltuin en een renbaan waar
de kinderen van beide scholen veel plezier aan beleven.

NADENKEN OVER KOMENDE CURSUS
Na de voorjaarsvakantie beginnen we als team de mogelijkheden voor de komende cursus op een rij te zetten. We rekenen
er op dat het mogelijk is om net als dit cursusjaar 5 groepen te
maken. Hoe we deze gaan verdelen zal een kwestie zijn van
voor- en nadelen goed afwegen. Met elkaar hopen we de beste invulling te kiezen.

Volgende nieuwsbrief verschijnt D.V.
Vr. 23 fmaart 2018
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UITSPRAAK VAN DE MAAND
Jongen (trots op een gelukte som): “ik kan hem nog wel een keer!
Doen? “
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