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Vooraf
Hierbij ontvangt u de eerste
nieuwsbrief van het nieuwe
schooljaar. De schoolgids/
schoolkalender heeft u al ontvangen
en u heeft de activiteiten van het
komende jaar hierin al kunnen
terugvinden.
Afgelopen dinsdag zijn we met de
kinderen begonnen met een sing-in
om zo ook samen met God te
beginnen. We wensen elkaar Zijn
zegen toe in dit nieuwe schooljaar!
Juf Irma
Zoals u weet is de situatie van
Willem-Jan, de man van juf Irma,
zorgelijk.
De afgelopen periode heeft hij weer
verschillende behandelingen
ondergaan. Deze week vinden er
onderzoeken plaats om te kijken of
de chemokuren aanslaan. Volgende
week krijgen zij de uitslag.
In verband met deze thuissituatie is
juf Irma na de zomervakantie niet
gestart op school.
We hopen dat u juf Irma, WillemJan, Anne-Kris en Luke mee wilt
nemen in uw gebed.
Juf Emmalieke geeft nu ook op
maandag en dinsdag les in groep 6.
Zij staat nu tijdelijk volledig voor de
groep.
Bedankt
Beste ouders, kinderen en collega’s.
Heel hartelijk bedankt voor al het
meeleven tijdens het ziekzijn en na
het overlijden van mijn moeder.
Zoveel kaarten, tekeningen, warme
woorden, bloemen, belangstelling

en gebed! Wat was het fijn dat er zo
aan ons werd gedacht! Het heeft ons
heel erg goed gedaan.
Hartelijke groet,
juf Marina
Juf Martine
In de vakantie hoorden we leuk
nieuws van juf Martine en Johan:
eind januari verwachten zij hun
tweede kindje, een broertje of zusje
voor Joël.
We wensen de juf een goede
zwangerschap toe!
Welkom juf Gerdie
In de vorige nieuwsbrief schreven
we dat we nog bezig waren met de
invulling van de vacature op
woensdag in groep 4. Inmiddels
kunnen we u vertellen dat juf Gerdie
van den Brink op woensdag naast juf
Paula in groep 4 komt. Juf Gerdie
kennen we omdat ze vorig jaar bij
ons op school haar LIO-stage gedaan
heeft! We heten juf Gerdie van
harte welkom bij ons op school!
Welkom nieuwe leerlingen
We mochten nog twee nieuwe
leerlingen verwelkomen na de
vakantie: Joëlle en Levi van
Veldhuisen. Joëlle zit in groep 3 en
Levi in groep 1/2. We wensen jullie
een fijne tijd toe bij ons op school en
we hopen dat jullie snel gewend
zijn.
Informatieavond
Aan het begin van het schooljaar
willen we u, als ouders, van harte
uitnodigen voor de
informatieavond.

Deze staat gepland op dinsdag 5
september. (Let op! Er stond een
verkeerde datum in de brief in het
invulpakket.)
U kunt deze avond kennis maken
met de groepsleerkracht(en) en u
ontvangt informatie over het reilen
en zeilen in de groep en over het
lesaanbod. We hopen dat u zoveel
mogelijk aanwezig kunt zijn.
Ronde 1
Tijd:
Groep:
Ronde 2
Tijd:
Groep:
Ronde 3
Tijd:
Groep:

19:00 - 19:40 uur
6 t/m 8
19:45 - 20:25 uur
3 t/m 5
20:30 - 21:10 uur
1 en 2

Korfbaltoernooi
Vrijdag 8 september staat het
schoolkorfbaltoernooi op de
planning.
’s Morgens staan er voor de groepen
3 en 4 korfbal gerelateerde
spelletjes op het programma.
’s Middags is er voor groep 5 t/m 8
een korfbaltoernooi.
U ontvangt
hierover nog
meer
informatie.

‘Oude’ groep 8: bedankt!
Omzien naar elkaar: Nieuwe kaarten
voor zieken
De hervormde gemeente Kootwijk/
Kootwijkerbroek stuurt regelmatig
kaarten aan zieken. Vorig schooljaar
hebben de leerlingen uit groep 8
tekeningen gemaakt waarop iets is
afgebeeld dat hoort bij
Kootwijkerbroek. Uit alle tekeningen
is er een aantal gekozen door een
vakkundige jury. Van de mooiste
kaarten zijn ansichtkaarten gedrukt.
Het is prachtig dat de kinderen zo
hun best hebben gedaan en vooral
dat ze op deze manier het begrip
“omzien naar elkaar” invulling
hebben gegeven. Davitha van de
Kuilen kwam op school bekend
maken welke kaarten zijn gedrukt
en heeft uitleg gegeven waarom de
tekening was uitgekozen. Om de
creativiteit van de kunstenaars in de
dop verder te stimuleren ontvingen
de makers van de ansichtkaarten
een bijzonder setje “potloden” van
de kerk.

Niet vergeten
 Woensdag 30 augustus:
invulpakket inleveren!

Agenda
29 aug.

Start typecursus

31 aug.

Voetbalclinic gr. 1 en 2

5 sept.

Informatieavond

8 sept.

Korfbaltoernooi

13-15
Kamp groep 8
sept.
16 sept.

Oud papier

21 sept.

Verkeersmorgen 1-3

Verjaardagskalender
augustus/september
Naam
Augustus
25 Juf Janny en juf Erica
27 Ticho Dekker
27 Timo van de Krol
31 Jasmijn Ansink
31 Fabiënne Dekker

Typecursus
Dinsdag 29 augustus na schooltijd
begint de typecursus van Typical
me. Kinderen die zich hiervoor op
hebben gegeven hebben hier al
bericht over gekregen van ‘typical
me’. Er is nog een mogelijkheid om
aan deze typecursus mee te doen.
Zit uw kind in groep 6,7 of 8 en heeft
u interesse, neem dan contact op
met Marja van der Helm
marja.typicalme@gmail.com

Groep

7
3/4
2
4

September
1 Lika Apeldoorn
8
5 Julia de Bruyne
7
6 Iris Hazeleger
4
7 Dexter Heinst
3
7 Hannah v Middendorp 8
7 Ruben Threels
4
10 Enriko Threels
6

