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Vooraf
Altijd spannend voor de kinderen…
welke juf/ meester krijg ik volgend
schooljaar? Ook veel ouders zijn
benieuwd. Bij deze nieuwsbrief
informeren we u over de
groepsverdeling voor 2017-2018.
Vorige week donderdag (15 juni)
kreeg u van ons een mail met wat
informatie die we vast onder uw
aandacht wilden brengen. We
herhalen een gedeelte van de info
ook kort in deze nieuwsbrief. Verder
treft u weer allerlei informatie aan
over de komende weken.
Geboren
Bij juf Willemijn en haar man Dick is
een gezonde dochter geboren,
Hiske. We feliciteren de juf en haar
man en wensen hen zegen in de
opvoeding.
Juf Willemijn en Dick van de Kuilen
Schapendrift 12
3773 CC Barneveld
Zorg
Willem-Jan, de man van juf Irma
gaat weer een periode van
behandelingen in. Er is weer
ontwikkeling in de tumoren. We
bevelen dit gezin aan in uw
voorbede!
Familie Roggeveen
Van Riebeeckstraat 1
3772 KE Barneveld
Juf Marina
In de weken tot de zomervakantie is
juf Marina regelmatig op school. Ze
staat niet voor de klas, maar
ondersteunt de juffen in het werk
voor de groep.

Musical groep 8
“Het dak eraf” is de titel van de
fantastische musical die groep 8 op
gaat voeren.
Dinsdagmiddag 27 juni is de
uitvoering van de musical voor alle
schoolkinderen. De kleuters die
normaal ’s middags niet naar school
gaan (groep 1) mogen ook de
middag naar school, zodat ze mee
kunnen genieten van de musical.
’s Avonds is er dan de uitvoering
voor iedereen.
Wilt u als gast de uitvoering
bijwonen, er zijn nog enkele kaartjes
te koop.
Kennismaking nieuwe groep
Leerlingen die volgend jaar in
groep 1 t/m 3 komen, gaan
donderdagmiddag 29 juni alvast een
middagje kennismaken met hun
nieuwe klas en juf. Ook de nieuwe
kleuters in groep 1 worden hiervoor
uitgenodigd.
Kinderen die na de zomervakantie
naar groep 3 gaan, zullen alvast een
voorproefje krijgen van het lezen!
Kinderen uit groep 1 die nu alleen
de morgens naar school gaan, gaan
deze middag dus ook naar school
om mee te draaien in hun nieuwe
groep.
In verband met deze
kennismakingsmiddag
zijn de kinderen van
groep 3a (juf Erica) en
3/5 (juf Gineke)
donderdagmiddag 29 juni vrij!!!

Schoonmaak
We hebben de volgende
schoonmaakmomenten ingepland:
Dinsdagmiddag 27 juni (13.00 uur)
Woensdagmorgen 28 juni (8.45 uur)
Donderdagavond 29 juni (19.00 uur)
Heeft u zich nog niet opgegeven dan
kan dat alsnog bij:
Wilma Broekhuizen 0342-442299
r.broekhuizen21@upcmail.nl
Hennie v.d. Brink 0342-441727
teunisvdbrink@hetnet.nl
Wilt u zelf een emmer en
schoonmaakdoek meebrengen!?
Afsluiting prentotheek
Volgende week donderdag 29 juni is
de laatste mogelijkheid om boeken
in te leveren!
Voor het nieuwe schooljaar zijn we
op zoek naar nieuwe
prentotheekouders. Wilt u hier eens
over nadenken? De dag waarop we
de prentotheek organiseren is in
overleg vast te stellen.
Voor meer informatie kunt u terecht
bij de prentotheekouders of juf
Gerlinde.
Overblijven
Vorige week heeft u de formulieren
voor het overblijven gekregen.
Vergeet u niet uw kind(eren) aan te
melden? We ontvangen graag
uiterlijk vandaag (donderdag 22
juni) uw opgave.
Jarenlang hebben Monique van den
Bosch en Erika Schut het overblijven
gecoördineerd. We bedanken hen
voor hun inzet! Het werk gebeurde
altijd op een goede manier en we
kijken terug op een goede
samenwerking!

Inmiddels heeft u de namen van de
nieuwe coördinatoren gelezen op
het aanmeldformulier.
Bea van den Bosch en Ilse Spelt
nemen dit werk over. We zijn blij
dat er weer 2 enthousiaste moeders
gevonden zijn en wensen deze
dames heel veel succes.
Verkeerscommissie
In deze nieuwsbrief willen we ook
Jolanda van Ginkel bedanken voor
haar jarenlange inzet als
verkeersouder. Bedankt voor al het
werk dat je door de jaren heen hebt
verzet!
Anne Brunekreef is dit schooljaar al
aangeschoven als verkeersouder.
Samen met Tamara van de
Loenhorst verzorgt zij de activiteiten
rondom verkeer op school.
Vossenjacht
Dinsdagmiddag 4 juli is de
vossenjacht voor groep 3 t/m 7. De
leerlingen van groep 8 staan in het
dorp opgesteld en de kinderen gaan
hen in groepjes opzoeken.
PO in actie
Leerkrachten van basisscholen
maken zich ernstig zorgen over de
toekomst van het onderwijs en de
toekomst van de leerlingen. De
werkdruk en de relatief lage
salarissen (o.a. ten opzichte van
voortgezet onderwijs) hebben er in
de afgelopen jaren toe bijgedragen
dat veel leerkrachten zijn gestopt en
dat er weinig nieuwe leerkrachten
zijn bijgekomen. Dit heeft tot gevolg
dat er een tekort komt aan
leerkrachten. In de afgelopen
maanden hebben diverse
organisaties hard gewerkt om deze
problematiek aan te kaarten bij de
politieke partijen. Dit heeft nog niet
geleid tot enige verbetering. We
willen u, in het belang van uw
kinderen, vragen om uw stem te
laten horen voor goed onderwijs.
Wilt u de petitie ondertekenen op
www.pofront.nl ?
Het voorstel van PO in actie is dat op
dinsdag 27 juni leerkrachten uit het
primair onderwijs in Nederland een
uur later aan het werk gaan dan

normaal. Vanuit onze
schoolvereniging zijn wij van mening
dat deze actie op dit moment niet
effectief is en geen middel van inzet
zou moeten zijn. Wij willen gewoon
ons werk doen en daarmee onze
verantwoordelijkheid en inzet
onderstrepen. Daarom zullen
dinsdag onze lessen gewoon starten
vanaf 8.45 uur.
Collecte Hervormde Kerk
In het afgelopen schooljaar heeft de
Hervormde Gemeente van
Kootwijkerbroek een collecte
gehouden voor onze school en voor
De Bron. Als Koningin Beatrixschool
kregen we weer een mooi bedrag
van de kerk. We bedanken de kerk
voor deze collecte en de
kerkgangers voor hun gift. We
kunnen met dit geld een deel van de
Bijbels bekostigen die we aan de
kinderen van groep 8 meegeven als
ze afscheid nemen.
Hoofdluiscommissie
Met ingang van het nieuwe
schooljaar zijn wij dringend op zoek
naar ouders die willen helpen bij het
controleren op hoofdluis.
Wilt u uzelf aanmelden of meer
informatie; neem dan contact op
met juf Irma
i.roggeveen@kbskootwijkerbroek.nl
Schoolfotograaf
Denkt u aan het op tijd bestellen van
de schoolfoto’s. Tot en met dit
weekend ontvangt u de groepsfoto
nog gratis bij uw bestelling!
Niet vergeten
> Aanmelding overblijven 2017-2018
> Bestellen schoolfoto’s
> Inleveren prentotheekboeken
> Vacatures ouderhulp: hoofdluis en
prentotheek
Jan van Schaffelaarjaar
Onderstaande bericht kregen we
van de commissie ‘Jan van
Schaffelaar Traditie’.
Kom 24 juni om 10:30 uur naar de toren
van de Oude Kerk in Barneveld voor de
start van het Jan van Schaffelaarjaar.

Jan van Schaffelaar is terug. En hij niet
alleen. De vijandige Hoeken zitten hem
op de hielen. Jan vlucht de toren in en
de Hoeken schieten met kogels zo groot
als voetballen. Jan kan geen kant uit.
Hoe zal dat aflopen? Zal hij net als 535
jaar geleden van de toren springen?
Daarna ben je ooggetuige van de
presentatie van een prentenboek en een
kinderboek over Jan van Schaffelaar.
Dit spannende evenement wil je niet
missen! Dus… tot de 24e!

Agenda
24 juni

Juf Paula jarig

27 juni

Gebedskring

27 juni

Musical
(‘s middags voor de
kinderen, ‘s avonds
voor iedereen)

27 juni

Schoonmaakmiddag

28 juni

Schoonmaakmorgen

29 juni

Schoonmaakavond

3 juli

Afscheidsavond gr. 8

4 juli

Vossenjacht

7 juli

Sing out

15 juli

Oud papier

19 aug

Oud papier

Verjaardagskalender
juni/juli
Naam
Groep
Juni
22 Silvan v. Essen
1-2
24 Dianne v. 't Foort
1-2
29 Jelle v.d. Loenhorst 7b
30 Leroy v. Essen
1-2a
30 Nienke v.d. Loenhorst 7
Juli
2 Tjeerd v. Geresteijn 5
5 Denise Brunekreef 6
6 Henk v. Kruistum
6
6 Daan Wernsen
3

Schooljaar 2017-2018
Het nieuwe schooljaar
Hierbij ontvangt u informatie over de
groepsverdeling van volgend jaar. We
lichten graag enkele dingen toe. De
verdeling van de leerlingen over de
verschillende groepen vindt u op de
achterzijde.
Samenstelling groepen
Eén van de belangrijke zaken is het
samenstellen van de nieuwe groepen.
We starten volgend jaar met 11
groepen, dat is vergeleken met de
afgelopen jaren een groep meer. De
afgelopen jaren startten we na de
kerstvakantie met een derde
kleutergroep. Dit jaar starten we gelijk
aan het begin van het jaar al met drie
kleutergroepen.
Ieder jaar maken we bepaalde keuzes,
dat we volgend schooljaar voor deze
verdeling kiezen, wil niet zeggen dat
we de groepen in het jaar daarna
weer op deze manier verdelen!
Hieronder leest u voor enkele groepen
een korte toelichting,
Groep 4
Juf Paula staat op de meeste dagen
voor deze groep. We zijn nog op zoek
naar een collega voor de woensdag in
groep 4.
Groep 6/7
Vanwege een goede verdeling van het
leerlingaantal hebben we de huidige
groep 6 gesplitst. Naast de hele groep
7 komt een combinatiegroep 6/7.
In de periode van het
zwangerschapsverlof van juf
Willemijn, heeft juf Heleen Goedvree
deze groep op woensdag, donderdag
en vrijdag.
Juf Willemijn komt ongeveer eind
oktober weer zelf voor de groep.
Groep 8
Vanwege een goede verdeling van het
leerlingaantal hebben we de huidige
groepen 7a en 7b samengevoegd tot
één groep 8. Af en toe heeft meester
Savert een ADV-dag. Juf Cindy staat
dan voor groep 8.
Collega’s
We nemen aan het einde van het
schooljaar afscheid van juf Annelies,

juf Phia en juf Gea Brunekreef. Zij
hebben zich de afgelopen tijd ingezet
voor onze school. De ene juf werkt al
wat langer bij ons dan de ander, maar
we gaan hen zeker missen!
Er komen ook een paar nieuwe
collega’s op onze school.
Juf Heleen Goedvree vervangt juf
Willemijn als ze met
zwangerschapsverlof is.
Meester Ferdie heeft een benoeming
voor een jaar en gaat lesgeven in
groep 7.
In een volgende nieuwsbrief stellen de
nieuwe collega’s zich aan u voor.
Plusklas
De afgelopen 2 jaar is het gelukt om
binnen de formatie een plusklas vorm
te geven. Vanwege de ruimte in de
formatie lukt het niet om de plusklas
vorm te geven op de manier waarop
we dat gewend waren. We hebben
met de collega’s afspraken gemaakt
over extra uitdaging die we de
kinderen binnen de groep aan kunnen
bieden.
IB-werk
Juf Henny Tellegen is al jarenlang onze
IB-er. Zij gaat volgend schooljaar
minder werken, juf Cindy gaat een
deel van haar werk overnemen. Om te
zorgen dat het IB-werk goed kan
worden overgedragen hebben we er
voor gekozen om het aantal IB-uren
volgend jaar iets uit te breiden.
MT
Meester Kranendonk neemt de
1e helft van het jaar een dag per week
pleegzorgverlof op. Op deze dag
wordt hij vervangen door juf Gerlinde.
Taken
Volgend schooljaar zijn de overige
taken als volgt verdeeld:
 Directeur:
meester Kranendonk
(maandag, woensdag t/m vrijdag)
 Interne begeleiding:
 juf Henny T.
(maandag, dinsdag)
 juf Cindy
(dinsdag, donderdag)






Remedial Teaching:
juf Marian (dinsdagmorgen,
woensdagmorgen)
Coördinatie bovenbouw:
juf Irma (donderdag)
Coördinatie onderbouw:
juf Gerlinde
(dinsdag -tijdelijk- en donderdag)

Afscheid leerlingen
We nemen aan het einde van dit
cursusjaar afscheid van de volgende
leerlingen:
Fleur Verhoef; zij gaat naar de
schakelklas van De Meerwaarde.
Arjan van Middendorp; hij gaat naar
de Vogelhorst in Barneveld.
We wensen Fleur en Arjan een goede
tijd toe op hun nieuwe school en Gods
nabijheid!
Welkom nieuwe leerlingen
De volgende leerlingen komen na de
zomervakantie in groep 1a:
Jordy van ’t Foort (broertje van
Dianne), Vera van Harten,
Liv Huisman (zusje van Imke), Dirk de
Jong, Geralde van Middendorp (zusje
van Evianne en Jolinde), Milan
Schellingerhout, Julia van Veldhuizen
Ook in andere groepen mogen we
nieuwe leerlingen welkom heten:
 Benjamin, Steffan en
Lise van de Bor
 Mareno en Ticho Dekker
 Danique van Doorn
 Robin en Marith Hazeleger
 Reem en Mais Maksouma
 Daphne Vos
 Lieke en Daphne de Vries
We hopen dat al deze kinderen het
snel naar hun zin hebben op onze
school!
En verder…
We hopen dat we u voldoende
hebben geïnformeerd over de
groepsverdeling van volgend
schooljaar. Gun uw kind en uzelf ook
even de tijd om een eventuele
wisseling op u in te laten werken.
Mochten er nog onduidelijkheden
zijn, neem dan gerust contact op met
meester Kranendonk.

Leerlingverdeling 2017-2018
Groep 1

Groep 1/2b

Groep 2

Groep 3

Groep 3/4

Groep 4

Juf Marina
ma,do,vr-mo
Juf Connie
di
14 (-> 17)
Rosanna vd Berg
Nathan van den Brink
Jordy van ‘t Foort
Indy ter Haar
Vera van Harten
Anne van Huigenbos
Liv Huisman
Dirk de Jong
Geralde v. Middendorp
Tom Moerman
Maria van de Pol
Milan Schellingerhout
Julia van Veldhuizen
Thijs Veldhuizen

Juf Elma
ma, di, wo
Juf Martine
wo, do, vr-mo

Juf Nelly
ma, di, wo
Juf Janny
do, vr-mo

Juf Gineke
ma, di
Juf Gea
wo,do,vr-mo

Juf Erica
ma t/m vr-mo

Juf Paula
ma,di,do, vr-mo
Vacature
wo

23
1b:
13
Liz van den Berg
Lars van den Brink
Lindsy van Essen
Tim van Essen
Jara Evers
Tessa Heinst
Esmée Jansen
Rens van Kooten
Milan Mandersloot
Jaroah Meurs
Oskar Postema
Manoah Roelofs
Matha de Vries
2b:
10
Lotte Budding
Lorena Duits
Bente van den Brink
Daan van Lagen
Dylan ter Haar
Robin Hazeleger
Estelle Morren
Jolinde v Middendorp
Emma Top
Daphne Vos

21
Jasmijn Ansink
Livia Berkhof
Thijs van den Bosch
Esmee van den Brink
Evy Dekker
Silvan van Essen
Emma Hazeleger
Abby Hotz
Julia vd Hudding
Rens van Huigenbos
Dave Jonkers
Loïs van de Kamp
Thijs van de Kamp
Reem Maksouma
Nathan Meijers
Twan Spelt
Dyline Threels
Dylan van den Top
Nienke Top
Noah v.d. Top
Maxim Vink

25
Marjolein Ansink
Stijn van den Berg
Benjamin v.d. Bor
Erwin van den Brink
Julian van den Brink
Rhodé van den Brink
Lana van den Brink
Jens Brunekreef
Cees de Bruyne
Nathan Budding
Sem van Dijk
Ilse van Eck
Leroy van Essen
Chananja Fokker
Dexter Heinst
Max van den Hudding
Lamar Kassab
Sophie van Kooten
Evan v.d. Meer
Evianne v. Middendorp
Manuel Minekus
Luca Morren
Lieke de Vries
Eloïse Wendrich
Geert Westrik

Vanaf november:
Nick Dekker
Julia van Dijk
Leonie Donkersteeg
Instroom vanaf januari…

Groep 5

Groep 6

Juf Rosaly
ma,di
Juf Bertilda
wo,do,vr

Juf Irma
ma, di
Juf Emmalieke
wo, do, vr
29

Raf Bender
Bram v.d. Bosch
Jan Bouw
Giep v.d. Brink
Ruben v.d. Brink
Senne Brunekreef
Luuk Donkersteeg
Norah v. Geresteijn
Charlene Goorhuis
Arjan Groenevelt
Sil v. Hamersveld
Tomas Heinst
Ryan van Houten
Marvin v.d. Hudding
Jurre v.d. Krol
Coen v.d. Loenhorst
Fleur v.d. Loenhorst
Manon vd Loenhorst
Merijn v.d. Loenhorst
Amy v. Middendorp
Anouk Minekus
Junior Minekus
Vera Mostert
Jonathan Roelofs
Linsey Thomassen
Leah v.d. Top
Maïsa v.d. Top
Vera Veen
Thomas Veldhuizen

Groep 6/7

22
Elisa Ansink
Rob Baumann
Jodie Bouwman
Andreana Brons
Femke Budding
Elise v.d. Craats
Lotte v. Geresteijn
Tjeerd v. Geresteijn
Heidi Goorhuis
Eliënne Jansen
Alma Kassab
Leanne van Kruistum
Joeri Lagerweij
Elise Meurs
Renske v Middendorp
Femke Robbertsen
Levi Schweitzer
Enriko Threels
Eelco Top
Julia Veldhuizen
Daphne de Vries
Marijn Wernsen

Juf Hennie
ma, di
Juf Heleen
wo,do,vr
per 1-11-17 Juf Willemijn
22
6b:
12
Levi Budding
Noortje Dekker
Sarah v. Geresteijn
Jolein Hazeleger
Ilse v. Iwaarden
Elize v.d. Loenhorst
Ryan Luttikhuisen
Twan Mastebroek
Aniek v.d Top
Jaron v.d. Top
Esri Vos
Laura Vos
7b:
10
Demi Bijlsma
Sven v. Brummelen
Jasmin van Essen
Jeffrey Geurtsen
Jamilla Goorhuis
Berry Groenevelt
Gerwin v.d. Krol
Corné v. Middendorp
Luka Postema
Janissa Soetendaal

20
3b:
11
Naomi Bosch
Daan v.d. Brink
Tim Broekhuizen
Dianne van 't Foort
Roan Gerrits
Milana Goorhuis
Imke Huisman
Henrieke van de Kamp
Thamar van de Kamp
Hidde van de Krol
Elise Soetendaal
4b:
9
Janine van den Brink
Ramon van Essen
Sienna de Fauw
Daan van Geresteijn
Ezra van Geresteijn
Ryan ter Haar
Lynthe Meurs
Timo van de Krol
Nienke Roelofs

23
Nathalie van den Berg
Djayla Bikker
Aaron Bosch
Tigo Broekhuizen
Fabiënne Dekker
Mareno Dekker
Naomi Donkersteeg
Fleur van Geresteijn
Iris Hazeleger
Jonathan Hazeleger
Marith Hazeleger
Daan van de Kamp
Britt van Lagen
Mais Maksouma
Sharon v. Middendorp
Suzanne Snellen
Ruben Threels
Gerben Top
Lotte Top
Yolène van den Top
Zoë Verhoef
Daan Wernsen
Florian Wendrich

Groep 7

Groep 8

Meester Ferdie
ma-vr

Meester Savert
ma-vr
23

Lisanne Ansink
Steffan v.d. Bor
Kevin v.d. Bosch
Anna Bouwman
Davita v.d. Brink
Denise Brunekreef
Julia de Bruyne
Bart v.d. Brink
Tim Dekker
Ticho Dekker
Corné Jansen
Janieke de Jong
Sarah v. Kooten
Bart Krikke
Jasmine v.d. Krol
Henk v. Kruistum
Elsa Lagerweij
Ilse Luttikhuisen
Bente Mastenbroek
Jessica Morren
Ingrid v.d. Top
Noa Verhoef
Charissa Verhoef

31
Lika Apeldoorn
Dawny Baars
Thijs v.d. Berg
Lise van de Bor
Niels Blankespoor
The Bao Dao
Danique v. Doorn
Jaël v. Geresteijn
Jelle van Geresteijn
Evita Jansen
Naomi Jansen
Isa van Laar
Nienke v.d. Loenhorst
Anouk v. Luttikhuizen
Hannah v Middendorp
Ruben Snellen
Ricardo Tollenaar
Monica Vroombout
Lisa Wernsen
Amy v. Westerneng
Femke Zweverink
Rutger van den Bosch
Heiko van den Brink
Isa van den Brink
David Brunekreeft
Jurgen van Donselaar
Mirthe van Essen
Sanne Goorhuis
Jelle van de Loenhorst
Sanne Schut
Joëlle de Weerd

