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Vooraf
Leest u weer mee met het laatste
nieuws en een vooruitblik op de
komende tijd?

Kijk voor meer informatie nog eens
op www.schoolontbijt.nl

Geboren
Bij de familie Morren is er een zoon
en broertje geboren: Hugo. We
feliciteren Estelle, samen met haar
ouders en zusje, met dit nieuwe
wonder in hun gezin!

Vervanging groep 1/2
Juf Martine hoopt met de
kerstvakantie met
zwangerschapsverlof te gaan.
We zijn erg blij dat
juf Annelies Gijsbertse de rest van
het schooljaar, naast juf Elma, groep
1/2 wil draaien. Zij werkt donderdag
en vrijdagmorgen en daarnaast de
woensdag om de week.
Alvast welkom terug,
juf Annelies!
Opbrengst filmavond
De opbrengst van de filmavond was
€ 1051,-! Dit bedrag komt ten goede
aan het schoolplein en we zijn
natuurlijk erg blij met deze mooie
opbrengst. Naast de sponsors
hebben ook veel mensen een gift
gegeven toen ze hun kaartje
kochten. Dat waarderen we!
Schoolontbijt
Vandaag zijn we de dag gezellig
begonnen met het Nationaal
Schoolontbijt. Naast het feit dat dit
natuurlijk erg gezellig is, willen we
hiermee graag aandacht vragen voor
het belang van gezond ontbijten.

Rapport en spreekavonden
Morgen (vrijdag 10 november) gaat
het eerste rapport weer mee. Altijd
spannend, zo’n eerste indruk van de
ontwikkeling van uw kind. Als
groepsleerkrachten zijn we de
afgelopen weken druk bezig
geweest om dit rapport voor u en
uw kind samen te stellen.
Cijfers
Met de komst van het digitale
rapport hebben wij afgesproken dat
het rapport een afspiegeling is van
de toetsen, overhoringen en
observaties van die periode. Dus
voor het eerste rapport is dat de
periode van september t/m begin
november.
Sommige cijfers kunnen extra hoog
of laag uitvallen. Dit kan iets zeggen
over de ontwikkeling van uw kind of
zijn/haar werkhouding.
Daarnaast is het goed om te
beseffen dat het ook kan komen
door nieuwe (moeilijke) lesstof die is
behandeld of weinig cijfers voor dat

vak in die periode. U kunt dit altijd
navragen bij de groepsleerkracht op
de spreekavond.
Gevonden voorwerpen
Volgende week (en dus ook tijdens
de spreekavond) leggen we de
gevonden voorwerpen weer
centraal in de gemeenschapruimte.
Wilt u hier allemaal een blik op
werpen? Aan het eind van de week
krijgen deze spullen een andere
bestemming of worden ze
weggegooid.
Ook in het kleutergebouw staat een
tafel met spullen in de gang.
We willen u vriendelijk vragen om
de schoolspullen van uw kinderen
(broodtrommels, bekers,
handschoenen) te merken. Als er
bijvoorbeeld een naamstikker op de
broodtrommel en de beker van uw
kind staat, kunnen we de eigenaar
sneller terugvinden!
Schoolfruit
Vanaf volgende week ontvangen we
weer 20 weken schoolfruit.
Woensdag 15 november is de eerste
keer en onze fruitdagen zijn:
woensdag, donderdag en vrijdag.
Voor de groepen 1, 1/2 en 2 kunnen
we op deze ochtenden weer hulp
gebruiken met het klaarmaken van
het fruit. Op de lokaaldeuren van
deze groepen hangt een intekenlijst
waarop u aan kunt geven op welke
morgen (gelijk om 8.40 uur) u kunt
helpen met het klaar- en
schoonmaken van het fruit.

Oud papier
Vanaf 20 november verandert er het
een en ander in de inzameling van
het afval in de gemeente Barneveld.
Van verschillende ouders die in het
buitengebied wonen, kregen we de
vraag hoe het vanaf die datum gaat
met het ophalen van het oud papier
in het buitengebied. Zij vragen zich
af of, als zij het afval in de nieuwe
papiercontainer doen, de opbrengst
dan ook ten goede komt aan de
school.
We zijn hierover nog met de
gemeente Barneveld in overleg!
De eerstvolgende ophaaldag voor
oud papier is op zaterdag
18 november. U kunt op die dag in
de dorpskern het papier gewoon in
de container aan de weg zetten. In
het buitengebied kunt u het oud
papier op die dag ook gewoon op de
gebruikelijke manier aanbieden.
Als we meer nieuws hebben van de
gemeente, dan laten we dat zo
spoedig mogelijk aan u weten.
Sinterklaasfeest
We willen u er alvast op wijzen dat
wij het Sinterklaasfeest al op
vrijdag 1 december vieren.
De Sint komt in groep 1 t/m 4 even
op bezoek en de kinderen van
groep 5 t/m 8 vieren Sinterklaas
d.m.v. lootjes trekken.
De groepen 5 t/m 8 hebben deze
dag een continurooster tot
14.15 uur.
De surprises van groep 5 t/m 8
mogen vanaf maandag 27 november
mee naar school genomen worden.
Ze worden dan in de
gemeenschapsruimte
tentoongesteld.
Kledingcontainer
De opbrengst van de
kledingcontainer was de afgelopen
maanden: € 398,10. Het heeft dus
echt zin om uw oude kleding /
schoenen in te leveren. De
opbrengst komt ten goede aan het
schoolplein. We zijn dan ook erg blij
met dit mooie bedrag.

Jaarverslag MR
Hierbij geven we u een
samenvatting van het MRjaarverslag 2016-2017.
Als MR vinden we het belangrijk om
u op de hoogte te brengen van de
onderwerpen waar wij ons het
afgelopen jaar mee hebben
beziggehouden. In dit jaarverslag
melden wij u de belangrijkste door
ons behandelde agendapunten in
het schooljaar 2016-2017. Het
afgelopen schooljaar hebben er vier
MR-vergaderingen plaats gevonden.
De vergaderdata zijn via de
nieuwsbrief en de website
bekendgemaakt. De volgende
onderwerpen zijn o.a. in het
afgelopen schooljaar tijdens de MRvergaderingen aan de orde
gekomen: Formatieplan 2017-2018,
schoolplan, jaarplan, zorgplan,
voortgang groot onderhoud,
begroting, plusgroep, sluiting van De
Lichtboei, enquête, ouderbijdrage,
schoolreis/kamp, uitslag audit en
het nieuwe schoolplein.
We hebben afscheid genomen van
juf Willemijn van de Kuilen. Haar
plaats zal in schooljaar 2017-2018
worden ingevuld door juf Hennie
Wardenaar. Bepaalde schooloverstijgende onderwerpen zijn ook
in de GMR besproken. Als MR zijn
we ook aanwezig geweest bij de
kerstborrel, de schoolmusical en de
afscheidsavond van groep 8.
Wanneer er zaken zijn die volgens u
besproken moeten worden op de
MR-vergadering, dan horen we dat
graag. Stuur dan een e-mail, of
spreek een van ons een keer aan.
De samenstelling van de MR in
schooljaar 2016-2017 was:
Namens het team: juf Emmalieke
Hakkert (secretariaat), juf Willemijn
van de Kuilen en juf Elma Heij.
Namens de ouders: Barry Budding
(voorzitter en GMR lid), Mathilde
Vos en Wim van den Brink.
Mocht u vragen en/of opmerkingen
hebben, dan kunt u een mail sturen
naar mr@kbskootwijkerbroek.nl
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Agenda
10 nov.

Eerste rapport mee

14+16
nov.

Spreekavonden

18 nov.

Oud papier

20 nov.

Gebedsgroep

1 dec.

Sinterklaasfeest!
Groep 5-8: continurooster
tot 14.15 uur

11 dec.

Gebedsgroep

16 dec.

Oud papier

20 dec.

Kerstfeest kleuters

21 dec.

Kerstfeest gr. 3-8

22 dec.

Groep 1 & 2 vrij
Groep 3-8 middag vrij

Verjaardagskalender
november
Naam
10
10
13
13
15
17
20
22
22
24
25

Jan Bouw
Jeffrey Geurtsen
Junior Minekus
Charissa Verhoef
Norah van Geresteijn
Ilse Luttikhuisen
Lotte Top
Daan van Geresteijn
Fleur van Geresteijn
Luuk Donkersteeg
Juf Irma

Groep
5
6/7
5
7
5
7
4
3/4
4
5

