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Vooraf
Hierbij ontvangt u de laatste
nieuwsbrief van dit schooljaar! We
zijn weer een schooljaar aan het
afronden. De klassen worden
opgeruimd en de laatste schriften
en werkboekjes gaan mee naar huis.
We sluiten vrijdag het jaar af met
onze sing-out. We zingen elkaar dan
ook de zegen van onze hemelse God
en Vader toe. Deze zegen willen we
alle betrokkenen meegeven. Dit
schooljaar uit, een vakantie van zes
weken in en ook een nieuw
schooljaar in.

We kunnen wel zeggen dat alle
kaartjes uitverkocht waren!
De moeders die hebben geholpen
om de musical tot een succes te
maken willen we in het bijzonder
bedanken! Ook de collega’s
verdienen een compliment,
geweldig wat jullie weer hebben
neergezet met de kinderen.
Wilt u nog even nagenieten? Kijk
dan op de website, want daar staan
de foto’s van deze avond.

Vrede van God,
de vrede van God.
De vrede van God zij met u.
Vrede van Hem, vrede van God.
De vrede van God zij met u.
Musical groep 8
In Jezus’ naam, in Jezus’ naam.
In Jezus’ naam geef ik u
vrede van Hem, vrede van God.
De vrede van God zij met u.
Heilige Geest, de Heilige Geest,
de Heilige Geest zij met u.
Vrede van Hem, vrede van God.
De vrede van God zij met u.
Musical groep 8
Wat was het weer een geweldige
avond vorige week dinsdag.
“Het dak eraf” werd door alle
leerlingen van groep 8 met
enthousiasme opgevoerd. Wat
fantastisch om te zien hoe hard de
leerlingen hebben geoefend om de
musical uitstekend op te voeren.
Complimenten!
Het was ook bijzonder om te zien
dat er zoveel publiek kwam kijken.

Schoonmaak
De school is weer lekker schoon!
Het ruikt fris en je kunt merken dat
er over alles een doekje gehaald is.
Iedereen die mee heeft geholpen
willen we weer hartelijk bedanken.
We laten de school schoongemaakt
achter in de vakantie!
Afscheid groep 8
We nemen aan het einde van dit
schooljaar afscheid van de
leerlingen uit groep 8.
Zij vertrekken naar de volgende
scholen voor voortgezet onderwijs:
Johannes Fontanus college en De
Meerwaarde.
We wensen deze leerlingen Gods
zegen in alles wat ze tegen zullen
komen op hun verdere levensweg.
Het gaat dit jaar om de volgende
leerlingen:

Rick Bender
Janice Brink
Laura v.d. Brink
Remco v.d. Brink
Tessa v.d. Brink
Daan Broekhuizen
Emma de Bruyne
Julian Budding
Matthias Budding
Anne v. Eck
Luca van Essen
Milan v. Essen
Roos v. Geresteijn
Josta Groenevelt
Thomas v. Harten
Carlo v. Iwaarden
Sem v. Iwaarden
Justin Jansen

Luka v. Kooten
Janine v.d. Krol
Janno v.d Krol
Lindy v.d. Krol
Lisa v.d.
Loenhorst
Remco v.
Luttikhuizen
Zarah Minekus
Jurgen Mouw
Jarno Noorlander
Lizzy Pater
Elena Pul
Sofie Schouten
Alvin Soetendaal
Romy Thomassen
Fabiënne Verhoef
Megen Verhoef
Esmée Vos
Jochem Westrik

 Vrijdag 
 11.00 uur 
 Sing-Out 
 Plein gr. 3-4 
Iedereen is hartelijk welkom bij de
Sing-Out! Ouders, opa’s, oma’s…
neem gerust mensen mee en kom
lekker meezingen!
Zoals het weer er nu uitziet, is de
Sing-Out buiten.
Als de weersvoorspellingen minder
gunstig worden, houdt u dan de
website in de gaten! Bij regen
moeten we verhuizen naar binnen
en dan kan er helaas geen publiek
bij. Op dit moment gaan we daar
natuurlijk niet van uit…
Komt u als belangstellende, neem
dan even een klapstoeltje mee.
WELKOM! 

Fotowedstrijd vakantielezen
De zomervakantie staat voor de
deur. Uit onderzoek is gebleken dat
kinderen die niet lezen tijdens de
zomervakantie in niveau gelijk
blijven of zelfs achteruit gaan,
terwijl kinderen die veel lezen na de
vakantie een hoger leesniveau
hebben. Voorkom een ‘zomerdip’
door ook tijdens de lekkere lange
vakantie te blijven lezen. We
houden daarom dit jaar op school
een fotowedstrijd. Je komt tijdens
de vakantie vast mooie, gekke en
bijzondere plekken tegen waar je
een boek kan lezen of voorgelezen
kan worden. Op het strand, in je
eigen tuin, in de tent of in het bos?
Stuur je leukste foto op!
We hopen op veel inzendingen en
de juffen en meesters doen zelf
natuurlijk ook mee . Foto’s
kunnen tijdens of na de vakantie
opgestuurd worden naar:
g.vdglind@kbskootwijkerbroek.nl
Graag met naam + groep en korte
beschrijving bij de foto.

Nieuwe schoolgids
Na de vakantie ontvangt u van ons
de nieuwe schoolgids met daarin
alle relevante informatie. Op de
kalender van de schoolgids vindt u
weer de data waarop bijzondere
activiteiten zijn gepland.
Bedankt!
Alle moeders en vaders die ons het
afgelopen jaar hebben geholpen
willen we hartelijk bedanken!
Zonder uw hulp en inzet zouden we
niet kunnen doen wat we doen op
onze school. Uw inzet wordt
gewaardeerd, we zijn er blij mee!
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
Nieuw op website
 Foto’s van de musical.

Begin september maken we de
winnaar bekend.
Eerste schoolweek
De eerste maandag na de vakantie is
voor veel leerlingen spannend. Een
nieuwe juf of meester, een nieuw
lokaal… Dat is even wennen.
De kinderen van groep 1 en 2
worden door hun ouders altijd
binnen gebracht.
U mag, ook als ouders van oudere
kinderen, de eerste dag best even
mee naar binnen lopen met uw
kind! De eerste schooldag zal de
deur om 8.30 uur open zijn.

Musical groep 8

Agenda
3 juli

Afscheidsavond gr. 8

4 juli

Vossenjacht

7 juli

Sing out

15 juli

Oud papier

19 aug

Oud papier

21 aug

Begin nieuwe
schooljaar

Verjaardagskalender
juli
Juli
6
6
8
9
10
10
13
17
17
18
19
19
19
21
22
26
26
28
29
31

Naam

Groep

Henk v. Kruistum
Daan Wernsen
Twan Spelt
Luca v. Essen
Berry Groenevelt
Imke Huisman
Josta Groenevelt
Jelle v. Geresteijn 7
Jolein Hazeleger
Esmee v.d. Brink
Elize v.d. Loenhorst
Elise Soetendaal
Ricardo Tollenaar
Demi Bijlsma
Jasmine v.d. Krol
Milana Goorhuis
Abby Hotz
Ruben v.d. Brink
Sofie Schouten
Thomas Veldhuizen

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

