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Vooraf
We zijn al weer twee weken aan het
werk in het nieuwe jaar. In deze
1e nieuwsbrief van 2018 wensen we
iedereen een gezegend nieuw jaar
toe! In de nieuwsbrief praten we u
weer bij. We blikken even terug en
kijken vooruit naar de komende
periode.
Geboren
Bij de familie Kuijt is een dochter
geboren, Feyline Esther, ze noemen
haar Fleur. We feliciteren Johan en
Saskia met dit mooie wonder dat
hen is toevertrouwd. En natuurlijk
ook een felicitatie voor Xalani,
Esmée, Laura en Yarah!
Vandalisme
In de periode voor de kerstvakantie
is er op het schoolplein schade
ontstaan vanwege zwaar vuurwerk.
Twee straatkolken zijn vernield, er is
een lamp kapot gemaakt en er zijn
dakplaten van de fietsenstalling
stuk. De komende tijd wordt dit
gerepareerd. Deze vernielingen
brengen een hoop kosten met zich
mee en dat is vervelend. Sinds de
mobiele camera er staat en er
verscherpt toezicht is, heeft er geen
nieuwe vandalisme plaatsgevonden.
We denken momenteel na over
permanent camera toezicht, om op
deze manier vandalisme op het plein
terug te dringen.
Schoolschoonmaak
Komende week hopen we de school
weer schoon te maken. In een
bijlage bij deze nieuwsbrief kunt u
zien wanneer u verwacht wordt. De

oudercommissie heeft al roosters
gemaakt met de ouders die zich
hebben opgegeven.
Staat uw naam er echter niet bij,
dan kunt u alsnog doorgeven
wanneer u kunt komen
schoonmaken. Dit kunt u doen bij de
oudercommissie:
Wilma Broekhuizen  442299
Henriëtte v.d. Loenhorst  750396
De tijden zijn als volgt:
Dinsdagavond 24 januari om
19.00 uur en woensdagmorgen
25 januari om 8.45 uur.

Warme truiendag
Op 2 februari zetten we de
verwarming een paar graden lager,
zowel in het hoofdgebouw als in
Het Boshoekje.
Op deze manier besparen we
energie en is er minder CO2uitstoot. Dat is goed voor het milieu.
Het is maar één dag, dus van korte
duur. Echter het biedt ook
mogelijkheden om even bewust stil
te staan bij het behoud van onze
aarde.
Let dus op… 2 februari een warme
trui aan naar school!

Open middag
Op donderdag 1 februari is onze
jaarlijkse open middag. Wilt u
eventuele ‘nieuwe’ ouders in uw
omgeving hierop attenderen?
Ook ouders van onze school worden
van harte uitgenodigd om met hun
3-jarige kind alvast te komen kennis
maken.

Flessenactie
Aan de voorraad flessen te zien was
het best gezellig in de vakantie 
Maar… er kan zeker nog meer bij!!!
Lege flessen mogen dus nog steeds
ingeleverd worden.
Dit kan tot uiterlijk maandag 29
januari.
Alvast heel hartelijk bedankt voor
uw bijdrage!

Kledingcontainer
De opbrengst van de afgelopen
maanden: € 541.80,
Dit geld wordt gebruikt voor het
nieuwe schoolplein. Iedereen die
kleding in de container heeft
gedaan, hartelijk bedankt, we zijn
hier erg blij mee. Blijft u meedoen?
Snoep en fruit
We merken de laatste tijd dat er
kinderen zijn die snoep mee naar
school nemen. We willen u vragen
om snoep voor thuis te bewaren. Op
maandag en dinsdag kunnen
kinderen als tussendoortje wel koek
(of iets vergelijkbaars) meenemen.
Wilt u uw kind iets extra’s meegeven
voor de lunch, denk hierbij dan aan
snoepgroente, fruit of een hartig
hapje (kaas, worst).
Zoals u weet, doen we als school
mee met het project ‘Schoolfruit’ op
woensdag, donderdag en vrijdag. De
kinderen horen van te voren wat de
fruitsoorten van de week zijn. Als ze
écht een bepaalde fruitsoort niet
lusten, wilt u uw kind dan een
andere fruitsoort meegeven? Zo
blijft het voor iedereen een fruitdag!
Taalstage
De komende periode loopt Hussain
Zarak bij ons stage op woensdag. Dit
is een zgn. taalstage. Hussain doet,
samen met onze conciërge Tiemen,
een aantal klussen in en om de
school.
Uitslag MR-enquête
Als bijlage bij deze nieuwsbrief vindt
u de uitslag van de enquête van de
MR.
Bericht van de MR
In juli 2018 ontstaat er een vacature
binnen de oudergeleding van de
MR. Daarom is de MR is op zoek
naar een nieuw lid voor de
oudergeleding. Dit betreft ook de
functie van secretaris. Onze
voorkeur gaat uit naar een ouder
met een kind in de onderbouw, voor
een goede verdeling van de
samenstelling van de MR.

Als ouder kunt u zich verkiesbaar
stellen voor deze vacature. De
inschrijftermijn sluit op vrijdag 26
januari. De verkiezingen hopen we
in maart 2018 te houden, tijdens de
spreekavonden. Als zich geen
kandidaten aanmelden, stellen wij
als MR een dubbeltal samen waaruit
u kunt kiezen. Als u vragen heeft,
informatie wenst of uzelf kandidaat
wilt stellen, kunt u contact opnemen
met de secretaris van de MR:
Emmalieke Hakkert, tel.
0342442000
Dit kan ook via de e-mail:
mr@kbskootwijkerbroek.nl.

uur met een Doe Mee Concert.
Verschillende docenten van de
muziekschool laten hun instrument
horen. Bij één van de onderdelen
mogen kinderen met boomwhackers
meespelen. Daarna kan iedereen die
dat wil de instrumenten die
gedemonstreerd zijn, uitproberen.
Er is keuze uit slagwerk, saxofoon,
klarinet en dwarsfluit. Ook zijn er
workshops Muzieksafari en
Popsafari. Alle activiteiten zijn gratis
toegankelijk. Meer informatie over
het programma van de Doe Mee
Dag is te vinden op
www.muziekschoolbarneveld.nl.

Cursus CJG
Elk kind is wel eens boos. Boosheid
is een menselijke emotie. Maar op
een goede manier met die emotie
omgaan is een hele kunst. Boosheid
van kinderen roept boosheid bij
opvoeders op, maar boos reageren
zorgt er meestal niet voor dat de
boosheid van het kind stopt. Sterker
nog: opvoeders en kinderen kunnen
zo gemakkelijk in een negatieve
spiraal terechtkomen waarbij steeds
meer heftige boosheid ontstaat,
zowel aan de kant van het kind als
aan de kant van de opvoeder.
Tijdens de cursus “Goed kwaad!”
krijgen ouders handvatten in het
omgaan met boos en opstandig
gedrag.
D.V. dinsdagavond 6 februari 2018 &
maandagavond 19 februari 2018
19.30-21.30 uur
Centrum voor Jeugd en Gezin,
Bouwheerstraat 52, Barneveld
Voor ouders van kinderen in de
basisschoolleeftijd
Kosten? € 15,- voor het werkboek
per deelnemer en/of echtpaar (incl.
koffie/thee)
Aanmelden? Via de website
(www.cjgbarneveld.nl) of
telefonisch via 0342-414816

Agenda

Muziekschool
Op zaterdag 20 januari is het Doe
Mee Dag bij Muziekschool
Barneveld. De dag begint om 10.30

20 jan.

Oud papier

22 jan.

Gebedskring

23 jan.

19.00 Schoonmaakavond

24 jan.

8.45 Schoonmaakmorgen

1 feb.

Open Middag

2 feb.

Warme truiendag

12-15
Themaweek
feb. School-Gezin-Kerk
18 feb.

Themadienst (Herv. Kerk)

26 feb.
Voorjaarsvakantie
- 2 mrt.

Verjaardagskalender
januari
Naam
Groep
Januari
19 Ali de Vos jarig
22 Juf Bertilda jarig
22 Rens van Kooten
1-2
24 Sienna de Fauw
3-4
24 Milan Mandersloot
1-2
26 Bente van den Brink
1-2
28 Amy van Middendorp
5

