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Vooraf
Wij willen u vanaf deze plek fijne
feestdagen toewensen en Gods
zegen voor het nieuwe jaar! We
hopen dat u samen met uw
kind(eren) van de kerstvakantie zult
genieten!
Team Koningin Beatrixschool

inzet, enthousiasme en wensen haar
al het goeds toe en Gods nabijheid.

zingen, versjes kunnen opzeggen en
bijbelverhalen kunnen navertellen.

Nieuwe leerlingen
Na de kerstvakantie mogen we een
aantal nieuwe leerlingen
verwelkomen.

Een Koning is geboren,
Heb je 't al gehoord?
Hij kwam op aarde wonen
als baby'tje zo klein.
Voor alle mensen, ook voor jou,
wil Hij de Koning zijn.

Groep 1
In groep 1 stromen weer 7 nieuwe
kleuters in: Wous van den Brink
(broertje van Heiko en Giep), Esja
van den Top (broertje van Jaron en
Maïsa), Lorena Morren (zusje van
Estelle), Lynn Geurtsen (zusje van
Jeffrey), Lucas Vink (broertje van
Maxim), Tess Admiraal en
Kilian Ćwieląg.

Afscheid juf Martine
Juf Martine is toe aan haar
zwangerschapsverlof, maar
tegelijkertijd neemt ze nu ook
afscheid van onze school.
We willen de juf bedanken voor
haar inzet de afgelopen jaren in de
verschillende groepen die zij heeft
gedraaid. We wensen haar, samen
met haar man Johan, zoon Joël en
toekomstig kindje Gods zegen toe in
de toekomst.
Afscheid juf Connie
Ook juf Connie neemt afscheid van
onze school. Zij heeft voor de
vakantie en na de vakantie in groep
1 gewerkt. Nu gaat ze een
instroomgroep draaien op haar
‘vaste’ school in Voorthuizen. We
willen haar bedanken voor haar

Nieuwe gezinnen
Mats van de Brink komt na de
vakantie in groep 2. Dit gezin zal het
komende half jaar verhuizen naar
Kootwijkerbroek en Mats start nu
alvast bij ons op school.
Familie Blankers is deze maand
verhuisd naar Kootwijkerbroek. Hun
kinderen starten na de vakantie bij
ons op school. Jasmijn komt in
groep 6/7, Florian in groep 3/4 en
Quinten in groep 1/2.
We wensen al deze kinderen een
heel goede en fijne tijd toe bij ons
op school en we hopen dat jullie
snel je plekje gevonden hebben!
Kerstfeest kleuters
We hebben genoten van een
prachtig kerstfeest met de kinderen
en ouders van groep 1 en 2. Wat
bijzonder om te zien dat de kinderen
zoveel mooie liederen kunnen

Kerstkaarten ouderen
Er worden in deze tijd veel
kerstkaarten uitgedeeld en
verstuurd. De groepen 3/4, 5 en 6
hebben vorige week kerstkaarten
gemaakt met een speciale
bestemming.
We hebben nagedacht over het
thema ‘eenzaamheid onder
ouderen’. Het Nationaal
Ouderenfonds zorgt dat onze
kaarten bezorgd worden bij
eenzame ouderen.

Informatieavond instroom
Op dinsdagavond 16 januari is er
een informatieavond voor alle
ouders van de kinderen die vanaf
januari tot aan de zomervakantie
instromen in groep 1. Beide ouders
zijn hiervoor van harte uitgenodigd!
De avond begint om 19.30 uur.

Vandalisme
De afgelopen jaren is er rondom oud
en nieuw veel vernield rond de
school. Vuilnisbakken zijn
opgeblazen, op verschillende
plekken is brand gesticht, golfplaten
zijn vernield en dan hebben we het
nog niet over de vreselijke rommel
op het plein. Dit zorgt elk jaar voor
een schadepost van rond de
€ 1000,-. We hebben met de politie
en de afdeling veiligheid van de
gemeente aan aantal acties
afgesproken. Er komt dit jaar een
mobiele camera op het plein, de
politie verscherpt het toezicht en
buurtbewoners wordt gevraagd
verdachte situaties te melden. We
hopen ook op uw meedenken
hierin! Als u in de kerstvakantie
langs de school komt en u ziet een
verdachte situatie, mail dan even
naar
directie@kbskootwijkerbroek.nl
Heeft u oudere kinderen, wilt u dan
met hen in gesprek gaan over deze
situatie? Het zou namelijk kunnen
dat oud leerlingen hier ook bij
betrokken zijn.

Schoolschoonmaak
In januari staan twee
schoonmaakmomenten gepland. U
heeft zich aan het begin van het
schooljaar hiervoor al op kunnen
geven. Verdere informatie volgt nog
na de vakantie. Maar zet u de data
alvast in uw agenda? Dinsdagavond
23 en woensdagmorgen 24 januari.
Open middag
We vermelden hierbij alvast de open
middag op donderdag 1 februari.
Wordt uw kind volgend schooljaar

4 jaar? Dan hopen we dat u gebruik
maakt van deze middag om samen
met uw kind alvast op school te
komen kijken. Wilt u deze
informatie ook doorgeven aan
familie, vrienden, en bekenden uit
(of rond) Kootwijkerbroek, van wie
het oudste kind volgend jaar naar
school hoopt te gaan?
Nieuw op de website
 Foto’s groep 2 (allerlei)

Agenda
22 dec.

Groep 1 & 2 vrij
Groep 3-8 middag vrij

25 dec.
Kerstvakantie
5 jan.
8 jan.

Weer naar school!

16 jan.

19.30 Informatieavond
instroom

20 jan.

Oud papier

22 jan.

Gebedskring

23 jan.

19.00 Schoonmaakavond

24 jan.

8.45 Schoonmaakmorgen

1 feb.

Open Middag

Verjaardagskalender
december & januari
Naam
Groep
December
23 Bram van den Bosch
5
24 Sarah van Kooten
7
24 Yolène van den Top
4
29 Mareno Dekker
4
30 Danique van Doorn
8
Januari
3 Jaël van Geresteijn
3 Laura Vos
5 Alma Kassab
9 Meester Kranendonk
10 Lamar Kassab
11 Bao Dao
12 Jurgen van Donselaar
13 Daan van Lagen
14 Roan Gerrits
14 Henrieke van de Kamp
14 Luka Postema
17 Dawny Baars
17 Tessa Heinst
19 Ali de Vos jarig

8
6/7
6
3
8
8
1/2
3/4
3/4
6/7
8
1/2

