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De opstanding
Jezus zei tegen haar: Ik ben de Opstanding en het
Leven; wie in Mij gelooft, zal leven, ook al was hij
gestorven,
Opnieuw een “Ik ben”- woord van Jezus. Deze
woorden spreekt Jezus tegen Martha, als Hij
Bethanië (de woonplaats van Martha, Maria en
Lazarus) binnenkomt na het overlijden van Lazarus.
Dit “Ik ben”- woord is een van de sterkste uit het
Johannesevangelie. Jezus is het leven. Buiten Hem is
alleen de dood. Hij is de Opstanding tot dat Leven.
Hij is het Leven en Hij geeft het Leven. Wie in Hem
gelooft, zal leven ook al is hij gestorven. Wie leeft zal
niet sterven in eeuwigheid. Ik eindig met de vraag
die Jezus vervolgens aan Martha stelt:
en ieder die leeft en in Mij gelooft, zal niet sterven
in eeuwigheid. Gelooft u dat?
Zorg
In de afgelopen periode zijn de zorgen in sommige
gezinnen onverminderd groot gebleven. We
vermelden hier geen namen, maar helaas gaan de
gezins- en huwelijksproblemen onze gezinnen ook
niet voorbij. Laten we biddend om onze ouders en
school blijven staan, opdat we zo onze zorgen en
ons verdriet in Zijn handen mogen leggen. In elk
geval willen we wel de naam van een van onze
leerlingen noemen: Anna van Kuijk uit groep 8A.
Door een ongelukkige val tijdens de koningsspelen
brak zij haar arm. De breuk bleek zo ernstig, dat zij
in het ziekenhuis van Sneek geopereerd moest
worden. We wensen haar van harte beterschap toe!
Het verdriet ging ook het personeel van de school
niet voorbij. Zwanie Gnodde onze stagiaire verloor
haar vader na ziekte. Bij de familie van onze
onderwijsassistente Ilse Kuijpers kwam rouw door
het plotseling overlijden van haar vader. We wensen
beide families de troost en de kracht van de Heere
toe.
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Babynieuws
Twee personeelsleden zijn in de afgelopen periode
met zwangerschapsverlof gegaan, Juf Jacobien
Baarssen en Juf Jenieke Prins. Jacobien en haar man
ontvingen een eerste kindje. Jannah werd op 13
maart geboren. Jenieke en haar man verwelkomden
een tweede dochter. Emma werd op 9 april
geboren. Op een van de geboortekaartjes staat: Als
ik dit wonder vatten wil, dan wordt mijn hart van
eerbied stil!. We feliciteren hen en wensen de
ouders Gods zegen bij de opvoeding van hun
kinderen.
Nieuwe gezichten
Door vertrek van personeelsleden en
zwangerschapsverloven moest er op zoek worden
gegaan naar nieuwe leerkrachten en
onderwijsassistenten. Juf Jacobien Baarssen wordt
vervangen door Juf Ilse Kuijpers. Juf Neline de Boer
heeft de plaats van Juf Jenieke prins ingenomen in
groep 5A. Juf Gea Baak en Juf Joanne van Vulpen
waren bereid om op de woensdagmorgen eens in de
veertien dagen op de Beatrixschool aan het werk te
gaan. We wensen hen van harte welkom!
Normen en waarden
Als christelijke school hechten we eraan dat we
volgens bepaalde waarden en normen ons leven
inrichten. Ook als het gaat om kleding. Het betekent
dat we rekening houden met elkaar en er voor
zorgen dat we gezamenlijk op kunnen blijven
trekken. Wij hebben geen kledingvoorschriften,
maar als het erg warm is, gaat het soms niet goed.
Je ziet het om je heen op straat, maar ook op het
speelplein en in de school of in de winkelcentra. Zo
zelfs dat kinderen vragen of er afspraken zijn... Ze
weten het dan even niet. Er komen vragen en
reacties. Vragen wat er wel en niet kan... Wij
hebben de stelling dat we niet in badkleding naar
school komen. Ook hebben wij aangegeven dat we
'netjes' gekleed gaan, geen aanstoot geven en ook
rekening houden met elkaar. We 'verkopen' ons
lichaam niet. Dat hebben we inmiddels ook wel
geleerd bij de lessen uit Wonderlijk gemaakt. We
hebben ook geen zogenoemde naveltruitjes, waar
een groot deel van de buik bloot is. We vragen jullie
als ouders daarop toe te zien. Lastig...? Best wel...!
Wat een aantal jaren geleden niet aan de orde was,
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zien we in onze maatschappij steeds meer
getolereerd worden. Grenzen vervagen. (Bijna) alles
moet kunnen. Wij gaan niet aangeven hoe lang of
kort een rok of korte broek moet zijn. Dat is toch
wel duidelijk. Wij gaan ook niet aangegeven of een
truitje of shirt een beetje hoger moet sluiten...
Uitnodiging moedermorgen

ontvangen. Geweldig om te zien hoe iedereen er
een mooi, sportief en onvergetelijk feest voor de
kinderen van hebben gemaakt.
Aan al die leerkrachten, ouders, vrijwilligers die het
mogelijk maakten en de sponsor van het lekkere
ijsje: heel veel dank!
Tegelijkertijd willen we ook Anna van Kuijk
beterschap toewensen na haar val tijdens de
Koningsspelen. Gelukkig herstelt haar arm goed van
de eerste operatie maar moet ze nog een tweede
operatie ondergaan.

Kleuters op schoolreisje
Woensdag 15 mei gaan de kleuters op schoolreisje
(locatie blijft nog even geheim). Maandag na de
meivakantie volgt meer informatie.

Nieuws vanuit groep 7/8 en 8

Heb je er wel eens bij stil gestaan hoe jij je kind laat
weten dat je van hem houdt? Er zijn moeders die
het elke dag tegen hun kind zeggen. Er zijn er die het
nooit zeggen. “Ik hou van jou” zeggen is een van de
manieren om je kind je liefde te laten blijken. Er zijn
er natuurlijk meer. Kom naar de moedermorgen op
donderdag 9 mei en leer van alles over je eigen
liefdestaal en over die van je kind.
Margreet van den Berg, gezinswerker van het LCJ
gaat deze morgen actief met ons aan de slag. Na
deze ochtend weet je in ieder geval je eigen
liefdestaal en die van een kind.

Koningsspelen

4 mei: Dodenherdenking. Marinthe Post (8a) en
Richard Jonkers (7/8) leggen bloemen bij het
oorlogsmonument. Voorafgaande aan de
kranslegging is er een herdenkingsdienst in de
Bethelkerk, welke om 19.00 uur zal beginnen. De
leerkrachten van groep 8 stellen het zeer op prijs als
de kinderen en hun ouders aanwezig kunnen zijn op
deze bijzondere avond.
17 mei: groep 7b naar Amsterdam (Rijksmuseum)
29 mei: groepen 8 schooltoernooi (alleen 's
morgens)
17-19 juni: groepen 8 op kamp --> betaling 80 euro!
De kinderen van de groepen 8 hebben een paar
weken geleden een euro meegekregen. Hiervan
proberen de kinderen zoveel mogelijk te maken. Er
zijn al kinderen met leuke acties, zoals paaseitjes
verkopen, op de rommelmarkt staan, etc. De
opbrengst is voor een gezellig samenzijn aan het
eind van groep 8.

Nieuws vanuit de MR
Beste ouders,
We willen u graag op de hoogte houden van wat
wij als MR doen.

Leuk dat we enthousiaste berichten en prachtige
foto's van de Koningsspelen mochten
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We zijn er om mee te denken, kritisch te zijn ,maar
ook wensen en verwachtingen van onze achterban
kenbaar te maken.
De afgelopen vergadering hebben we gesproken
over het komende schooljaar.
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Hoe heeft en krijgt het onderwijs op de Beatrix als
clusterschool vorm .
Verder kwamen aan de orde: communicatie,
formatie, financiën, de TSO en de Koningsspelen.
Als u vragen of opmerkingen heeft als ouder kunt u
altijd bij een van de MR leden terecht.
Namens de mr. Judith de Vries,
mrbeatrix@rehoboth.nu

Wat ik zag en hoorde…
Woensdag 17 april
kwamen Sanne van
Culturele Haven en
handpop Siman bij
ons in groep 2/3.
Eerder die week
hadden we naar
schatten in de
zandbak gezocht,
deze schatten
konden veranderen
in poppen. In veel
dingen kan je
namelijk een
gezichtje ontdekken. Met onze fantasie konden we
onze ‘nieuwe poppen’ bergen laten beklimmen.
Groep 3a ging op bezoek bij Boer Dirk! Wat hebben
de leerlingen daar genoten!

De datum kunnen jullie al wel vast op de kalender
zetten: dinsdag 24 september gaan de groepen 5, 6
en 7, terwijl op donderdag 26 september de
groepen 3 en 4 op schoolreisje gaan. De kosten voor
het schoolreisje zijn 25 euro. Zie bericht hieronder
voor de bankgegevens van school.

Kamp
Maandag 17 t/m woensdag 19 juni gaat groep 8 op
kamp! Het kampgeld is ook dit jaar weer 80 euro.
Het is mogelijk om het kampgeld in twee delen te
betalen. Mocht u van de mogelijkheid gebruik willen
maken, dan kunt u 40 euro vast overmaken naar
bankrekeningnummer.: NL 19 RABO 0102 0506 00
t.n.v. Basisschool Prinses Beatrix. Dit onder
vermelding van de naam, achternaam en groep van
uw kind.

Kleien!
Iemand die voor zijn beroep met klei werkt noemen
we een pottenbakker. Heb jij die wel eens aan het
werk gezien? Hoe hij potten of beeldjes maakt van
klei? In de Bijbel wordt God vergeleken met een
Pottenbakker. En mensen lijken op klei.
Hierover gaat het Kinderappel! We gaan zingen,
luisteren naar een vertelling, kijken naar een echte
pottenbakker en ook jij mag aan het werk met klei.
Op D.V. zaterdag 11 mei op Urk in de Ichthuskerk. Je
bent welkom van 10.00 tot 12:15 uur van harte
welkom!
Dit jaar zullen we nadenken over het thema: ‘Net als
klei’. De Bijbelse vertelling, die verzorgd wordt door
ds. H. Polinder zal gaan over de geschiedenis van
Jeremia en de Pottenbakker.
We nodigen je van harte uit om te komen! Voor
meer informatie kun je terecht op de website:
www.lcj.nl/kinderappel

Schoolreisje
Schoolreisje is inmiddels alweer geboekt! Het lijkt
misschien nog ver weg maar voordat we het weten
is het al zo ver en gaan we lekker weer op
schoolreisje. De bestemmingen zijn besproken maar
houden we nog even geheim 😉.
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Nieuws van de TSO
Omdat onze school door enorme groei volgend jaar
geen geschikte overblijfruimte meer kan bieden,
starten wij na de meivakantie met de TSO op een
andere locatie nl. Thuizzz. Dit betreft in eerste
instantie alleen de donderdag. Wij zijn het als een
positieve vooruitgan en naast de proffesionele
begeliding van Thuizzz, mogen onze vrijwilligers
gewoon blijven meedraaien in het rooster.
Binnenkort zal er weer een informatieavond plaats
vinden en zullen we onze samenwerking met
Thuizzz verder bespreken en tevens de eerste
weken evalueren.
Voor meer informatie over de TSO kunt u contact
opnemen met Willy Wakker via de mail:
willybrands@rehoboth.nu of door te bellen naar
school: 0527-686902

Nieuw op Urk, Thuizzz Kinderopvang, de
Vlechttuinen
Thuizzz kinderopvang biedt bij de Vlechttuinen
peuteropvang (2-4 jaar) en buitenschoolse opvang
(4-12 jaar). Thuizzz beschikt over een prachtige
ruime ontdektuin, voor iedere leeftijd en om te
ontwikkelen. Daarnaast hebben we 2 prachtige
ruimtes waar we de kinderen opvangen. 1
groepsruimte speciaal voor de peuters en een
ruimte voor de BSO. Ons team van professionele
pedagogisch medewerkers hebben ook voor ieders
talent en streven er naar om dit spelenderwijs te
ontwikkelen.
Kom jij bij ons spelen?
Peuters
Voor de peuters bieden we 2 soorten opvang, een
ochtendgroep (8.30 uur tot 12.00 uur, of verlengd
van 7.30-13.00 uur) en hele dagopvang (7.30-18.30
uur). Op beide groepen mogen we 16 kinderen
opvangen met 2 pedagogisch medewerkers. De
peuters bieden we allerlei activiteiten aan om zich
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te kunnen ontwikkelen en voorbereid te worden
voor school. U kunt denken aan kringmoment,
samen zingen, bidden en voorlezen. Buiten spelen,
peutergym, een knusse poppenhoek, autohoek,
duplo en allerlei creatieve activiteiten. We werken
volgens een vast dagritme! Een veilige, gezellige en
vertrouwde omgeving waar iedereen welkom is.
BSO
Kinderen in de schoolleeftijd kunnen worden
opgevangen na schooltijd (evt in combinatie met
voorschoolse opvang) en in vakanties. We brengen
en halen de kinderen van school. We creëren voor
de kinderen een plek waar ze na een drukke
schooldag kunnen ontspannen, waar ze kunnen
spelen, lezen, spelletjes spelen, hun verhaal kwijt
kunnen, chillen en buiten spelen. Doordat we
verbonden zijn met sporthal de Vlechttuinen bieden
we de mogelijkheid om met Reinier van de Berg,
sportdocent, iedere dat te sporten! Daarnaast
organiseren we allerlei workshops in samenwerking
met verschillende organisaties op Urk.
Informatie
We bieden de mogelijkheid om 2 momenten te
komen proefdraaien, zodat de kinderen en ouders
kunnen ontdekken wat Thuizzz te bieden heeft. Dit
kunnen we combineren met een rondleiding en
wellicht een inschrijving. Uiteraard bent u ook
welkom om een keer binnen te kijken en een
rondleiding te krijgen. U kunt zich aanmelden voor
het proefdraaien, rondleiding of de opvang via onze
website www.thuizzz.nl of bellen met 06-44347602
(Mieke, teamleidster) /06-11882860 (algemeen
nummer).

Belangrijke data
8 mei
9 mei
15 mei
29 mei
17 – 19 juni
27 juni
2 of 4 juli
3 juli
8 juli
9 juli
12 juli

Luizencontrole
Koffiemorgen
Schoolreisje kleuters
Scholentoernooi
Kamp groep 8
Aviodrome groep 5&6
Wisselmiddag (nieuwe) leerlingen
Schoolfotograaf
Rapport mee
Afscheid groep 8
Laatste schooldag (12:00 uur uit!)

Andere belangrijke data kunnen ook via Klasbord of de
schoolmail worden bekend gemaakt.

Pagina 4

Vrije dagen en vakantie cursusjaar 2018/2019

Hemelvaart (do + vr)
30-05-2019 / 31-05-2019
Pinksteren (+ extra dagen) 10-06-2019 / 12-06-2019
Zomervakantie
15-07-2019 / 23-08-2019

Nieuwsbrief nr.6 verschijnt
D.V. 5 juni a.s.

Oudernieuwsbrief Prinses Beatrixschool.

Pagina 5

