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Vooraf
In deze nieuwsbrief kijken we even
terug en blikken we vooruit naar de
komende periode!
Leest u weer mee?
Verdriet
We leven mee met de kinderen en
gezinnen die de afgelopen tijd een
groot verlies te verwerken kregen.
In het bijzonder denken we deze
week aan de familie van Fabiënne,
Nick, Janissa en Elise die hun oom
verloren aan een noodlottig
ongeval. Gods troost en nabijheid
toegewenst.
Babynieuws bij juf Martine
Op 29 januari is bij juf Martine en
haar man een baby geboren. Zijn
naam is Ezra. We feliciteren de juf
en Johan met hun zoon en Joël met
zijn broertje. We hopen dat de juf
over een poosje naar school kan
komen, zodat wij Ezra kunnen
bewonderen!

Afscheid Chananja
Chananja uit groep 3 is naar De
Fonkel in Ede gegaan. We zullen
hem missen!

We wensen Chananja een heel fijne
tijd op zijn nieuwe school en hopen
dat hij daar gauw zijn plekje
gevonden zal hebben.
Welkom
In groep 1 mogen we vanaf vandaag
weer 3 nieuwe leerlingen welkom
heten: Bram de Bruyne (broertje van
Julia en Cees), Jari Breed en Thijs
v.d. Brink.
Een heel fijne tijd toegewenst bij
ons op school!
LIO-stage
Graag stel ik mij even aan u voor.
Mijn naam is Bram Wiesenekker, ik
ben 24 jaar en ik woon in Barneveld.
Dit jaar ga ik mijn LIO-stage lopen op
de Koningin Beatrixschool. Dit ga ik
doen in verband met mijn opleiding
aan de Christelijke Hogeschool in
Ede; de PABO. Ik zit momenteel in
het 4de leerjaar. Op maandag,
dinsdag en woensdag zal ik voor
groep 8 staan.
Heeft u verdere vragen of
opmerkingen? Schroom niet om
langs te komen!

Met een vriendelijke groet,
Bram Wiesenekker

Afscheid meester Kranendonk
Twee weken geleden heeft u, als
ouders, een brief ontvangen met
daarin het nieuws dat
meester Kranendonk ons helaas
gaat verlaten. Op 1 april begint hij
met zijn nieuwe baan als directeur
van de HGJB (HervormdGereformeerde Jeugdbond).
We willen hierbij alvast doorgeven
dat we op woensdag 28 maart op
een feestelijke manier afscheid van
hem willen nemen. Verdere
informatie volgt te zijner tijd.
Schoolschoonmaak
Er is weer hard gewerkt en we
kunnen weer goed merken dat de
school schoon is. Hartelijk dank voor
jullie inzet moeders!
Open middag
Vanmiddag is onze open middag.
We hopen weer veel (nieuwe)
ouders en kinderen te ontmoeten!
Warme truiendag
Let op… morgen is het weer zo ver.
De warme truiendag. De
verwarming gaat zowel in het
hoofdgebouw als in het Boshoekje
een aantal graden naar beneden.
Zorg er dus voor dat uw kind een
warme trui aantrekt naar school!
Themaweek School-Gezin-Kerk
In de week van 12 t/m 16 februari
hebben we weer onze jaarlijkse
themaweek School-Gezin-Kerk.
Dit jaar is het thema ‘Thuis’.
De voorbereidingen zijn al in volle
gang en daar hebben velen van u al
een bijdrage aan geleverd. We

hopen dat u deze week samen met
ons na wilt denken over wat ‘thuis’
betekent: je eigen
(t)huis, een (t)huis
voor anderen en
thuis bij God.
Komt u ook naar
de afsluitende
themadienst op zondag 18 februari
om 9.30 uur in de Hervormde Kerk
van Kootwijkerbroek?

Hek kleuters
We willen het hek bij het
kleuterplein overdag zoveel mogelijk
dicht houden. Kleuters kunnen dan
niet zomaar de straat op rennen.
Wilt u hier aan denken en het hek
achter u dicht doen als u de laatste
bent die het plein verlaat? Ook als u
nog even wat op school komt
brengen, graag het hek achter u
sluiten.

Valentijnsdag
Een cadeautje krijgen van een
vriendje of vriendinnetje is erg leuk.
We hebben echter gemerkt dat
bepaalde kinderen op Valentijnsdag
veel aandacht krijgen en anderen
minder of helemaal geen aandacht.
We willen daarom afspreken dat de
kinderen op Valentijnsdag geen
cadeautjes of kaarten mee naar
school nemen. Wilt u dit samen met
uw kind bespreken? Wanneer uw
kind iemand wel een kleinigheidje
wil geven, doe dat dan buiten school
om.

Nieuw hoofdluisprotocol
Er is een nieuw hoofdluisprotocol
binnen onze school. De veranderde
wetenschappelijke inzichten gaven
aanleiding om op een aantal punten
wijzigingen aan te brengen.
Het belangrijkste verschil is, dat
wetenschappelijk is bewezen dat
besmetting/verspreiding van
hoofdluis niet via kleding,
beddengoed, stoffen bekleding o.i.d.
plaats kan vinden. De luizentassen
zijn vanaf nu dan ook afgeschaft.
Hoofdluizen zijn parasieten en leven
van bloed. Ze zullen alleen
overleven op plekken waar ze bloed
op kunnen zuigen.

Ziekmelding van uw kind
Het gebeurt steeds vaker dat ouders
hun kinderen ziek melden door een
mailtje te sturen. Dat is prettig! Als
uw kind twee leerkrachten heeft,
denk er dan aan om de juiste
leerkracht te mailen. Bij twijfel,
mailt u dan beide leerkrachten.
Stuur a.u.b. geen mailtje aan de
directie of bouwcoördinator!
Een telefoontje naar school om uw
kind ziek te melden is ook gewoon
mogelijk.
Verkeer
Een heel aantal kinderen draagt ’s
morgens een hesje, dat is veilig! Wilt
u er ook op letten dat uw kind
goede fietsverlichting heeft?
En… dat ze hun verlichting ’s
morgens ook echt aan doen.
Als u zelf regelmatig in de auto zit in
de schemering, weet u hoe
gevaarlijk het rijden zonder licht is!

“Goed nieuws voor alle ouders:
wassen en stofzuigen hoeft niet
meer bij een hoofdluisbesmetting.
Recent wetenschappelijk onderzoek
wijst uit dat de kans op besmetting
via jassen, kammen, mutsen
minimaal is. Luizenzakken dragen
niet bij aan het voorkomen van
hoofdluis. In plaats daarvan moet
alle aandacht naar de koppies van
de kinderen: blijven kammen en
controleren tot alles weg is. Vooral
controleren moet vaker
plaatsvinden.”
Het gehele hoofdluisprotocol kunt u
nalezen op onze website. Hierin
staat onder andere een link naar
een informatief informatiefilmpje.

Oud papier
De vaders die mee helpen met het
ophalen van het oud papier krijgen
binnenkort een nieuw rooster!
Vanaf februari gaan we het ophalen
van het oud papier op een andere
manier doen dan we gewend waren.
Binnen de bebouwde kom blijft elke
3e zaterdag van de maand de
vrachtwagen rijden om de
containers te legen.
Het buitengebied was voorheen
verdeeld in 3 gebieden, daar reed
een vrachtwagentje om het oud
papier op te halen. Het meeste oud
papier in het buitengebied wordt nu
echter op een doordeweekse dag
opgehaald door de gemeente. Elke
3e zaterdag van de maand rijdt er
nog wel een vrachtwagentje in het
buitengebied. Het buitengebied is
echter niet meer verdeeld in 3
gebieden. Het hele buitengebied
wordt door 1 vrachtwagentje leeg
gehaald. Er zijn in het buitengebied
namelijk nog maar enkele
aanbieders van grote hoeveelheden
papier. Verder rijdt het
vrachtwagentje ook bij de bedrijven
in de wijk Puurveen langs om daar
het oud papier op te halen.
Deze wijzigingen resulteren er in dat
er een nieuw rooster komt. Vanaf nu
is onze school 1 keer per 3 maanden
aan de beurt met het ophalen van
het oud papier. In de maanden
maart, juni, september en december
worden er 2 vaders ingedeeld op de
vrachtwagen voor de dorpskern en 3
vaders zijn op deze zaterdag
ingedeeld om het hele buitengebied
leeg te halen. Voor het buitengebied
komt er een nieuwe lijst met
adressen waar het oud papier
opgehaald moet worden.
De container die op de
parkeerplaats van de school staat,
blijft daar ook gewoon staan. De
verdeling van de opbrengst blijft
zoals we gewend waren. Elk
kwartaal wordt de opbrengst
verdeeld tussen de Rehobothschool,
de zendingscommissie van de
Hervormde Kerk en onze school.

Logopedie
Logopediepraktijk Voorthuizen... nu
ook in Kootwijkerbroek!! Wij zijn
een allround logopediepraktijk, die
zowel kinderen als volwassenen
behandelt, met twee logopedisten,
Marleen de Gooijer en Anthia van
Asselt. Hierdoor zijn de lijntjes met
de scholen, peuterspeelzalen,
huisartsen, consultatiebureau en de
tandarts/orthodontist kort en is er
vaak persoonlijk contact.
Vanaf januari werkt Marleen iedere
dinsdag in Huisartsenpraktijk Het
Juk, Schoonbeekhof 3.
Logopedie voor kinderen wordt
vergoed vanuit de basisverzekering,
vanaf 18 jaar gaat dit eerst van het
eigen risico af.
Door middel van diverse scholingen
per jaar zijn wij op de hoogte van de
nieuwste ontwikkelingen binnen de
logopedie, dit geldt ook voor alle
materialen en testen die bij ons in
de praktijk aanwezig zijn!
Er is geen wachtlijst, u kunt vrijwel
direct bij ons terecht.
Kijk op onze site
www.logopedievoorthuizen.nl
(Kootwijkerbroek), bel naar 0342470662 of direct een afspraak
maken dit kan op nummer 0655775473.

Agenda
1 feb.

Open Middag

2 feb.

Warme truiendag

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

Themadienst (Herv. Kerk)

19 feb.

Gebedskring

26 feb.
- 2 mrt.

Voorjaarsvakantie

8 mrt.

Continurooster
tot 14.15 uur

14 mrt.

Biddag

16 mrt.

(2e) Rapport mee

20 + 22
Spreekavonden
mrt.
Afscheid
28 mrt.
meester Kranendonk
Paasviering (in de klas)
29 mrt. Continurooster
tot 14.15 uur

Verjaardagskalender
januari
Naam
Januari
1
3
4
6
7
7
16
16
18
18
20

Groep

Marjolein Ansink
Chananja Fokker
Zoë Verhoef
Esri Vos
Nathalie van den Berg
Lindsy van Essen
Jonathan Hazeleger
Britt van Lagen
Jens Brunekreef
Max van den Hudding
Bart Krikke

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

