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Vooraf
Een laagje sneeuw zoals vanmorgen
is mooi om te zien, maar als je aan
de beurt bent om te voetballen is
het minder fijn… Vanmorgen om
8.30 uur waren de jongens van
groep 7 het veld al sneeuwvrij aan
het maken. ‘Dan kunnen we
tenminste om 10.30 uur
voetballen…’. Een vooruitziende
blik! Leuk om de kinderen zo
enthousiast bezig te zien. Leest u
weer mee in onze nieuwsbrief, we
hebben u weer van alles te melden.
Blij nieuws
Juf Cindy had blij nieuws te melden:
zij en haar man Jan verwachten
weer een kindje. Als alles goed mag
gaan krijgen Seth en Lynn er in
augustus een broertje of zusje bij.
Van harte gefeliciteerd!
Juf Irma
Vorige week heeft Willem-Jan zijn
laatste bestraling gehad. Hij is 28
keer naar Utrecht geweest. Het
duurt nog wel even voordat we
horen of het effect heeft gehad.
Naar alle waarschijnlijkheid heeft hij
begin mei MRI-scans, want de
straling werkt nog een behoorlijke
periode door. De afgelopen weken
waren intensief, maar ook door de
bestraling is hij behoorlijk vermoeid
geraakt. In de afgelopen weken ben
ik steeds een aantal uur op school
geweest. Na de voorjaarsvakantie
hoop ik die uren wat meer uit te
bouwen. Alles blijft echter wel
onzeker over het hoe en wat.
Dank voor jullie meeleven en gebed.
Juf Irma

Aanmelden schooljaar 2018-2019
We zijn inmiddels druk bezig om de
instroom van leerlingen voor
volgend schooljaar in beeld te
krijgen. Als uw kind volgend
schooljaar 4 jaar wordt, willen we
vragen om hem/haar zo snel
mogelijk aan te melden bij ons op
school. Aanmeldingsformulieren zijn
verkrijgbaar op school of te
downloaden op onze website:
Sing-in ‘Thuis’

Warme truiendag
U heeft de foto wellicht gezien in de
Barneveldse Krant. We waren
vrijdag 9 februari allemaal warm
aangekleed en dat was wel nodig!
Het was erg koud in de school. We
hebben hiermee aandacht gevraagd
voor een beter milieu.
Themaweek School-Gezin-Kerk
Deze week stond in het teken van
het thema ‘Thuis’. We hopen dat u
hier thuis ook wat van mee heeft
gekregen!
We willen hierbij nogmaals Stichting
Gave onder uw aandacht brengen.
Denkt u na over een eventuele gift
aan dit goede doel? U kunt daarvoor
de ontvangen envelop gebruiken.
We hopen u zondag te ontmoeten
voor de afsluiting van deze week in
de themadienst in de Hervormde
Kerk, tijdstip 9.30 uur. Van harte
uitgenodigd!

Studiemiddag en continurooster
Donderdag 8 maart draaien we een
continurooster. Alle kinderen blijven
deze dag (gratis) over en zijn om
14.15 uur vrij.
Als collega’s nemen we de rest van
de middag tijd voor het bespreken
van de toetsuitslagen en het taalleesonderwijs.
Ouders die op deze donderdag
staan ingeroosterd voor pleinwacht
of overblijven, hebben die dag een
keertje vrij.
Biddag
Op woensdag 14 maart hopen we
met groep 3 t/m 8 naar de
Hervormde kerk te gaan. In de
morgendienst zal dominee Visser stil
staan bij het thema ‘Vertel het
maar’. We horen het verhaal over
Elisa en de olie van de weduwe. Dit
staat in 2 Koningen 4:1-7.
In groep 2 wordt er ook aandacht
besteed aan biddag. Wilt u met uw
zoon/dochter die in groep 2 zit naar
de kerk, dan mag dit. Wilt u uw kind
na afloop van de dienst naar school
brengen?

Schoolplein
De flessenactie heeft het mooie
bedrag van € 242,- opgebracht! Van
dit geld kunnen we weer een deel
van een speeltoestel betalen! De
plannen voor het plein van de
onder- en middenbouw beginnen
steeds meer vorm te krijgen.
Momenteel is er contact met van Ee
speeltoestellen over de offerte die
zij hebben gemaakt. We zijn van
plan om een aantal werkzaamheden
in eigen beheer uit te voeren,
hierdoor is veel geld te besparen!
We willen een aantal zaterdagen
inplannen en dan met ouders een
aantal werkzaamheden uitvoeren.
We denken dan aan: Leegmaken van
de huidige groenstrook tussen de 2
pleinen, plaatsen van bouwhekken,
afvoeren van grond, aanvoeren en
inrijden van zand. Ook willen we
bijvoorbeeld de betonbandjes die
we nodig hebben zelf aanschaffen.
Het storten van grond en de
aanschaf van zand willen we ook in
eigen beheer doen. Een aantal
ouders heeft al aangeboden graag
een keer te komen helpen op een
zaterdag. We zijn blij met die
spontane aanmeldingen. Binnenkort
hoort u op welke zaterdagen we aan
het werk willen gaan! Denkt u ons te
kunnen helpen met de aanschaf van
de betonbandjes of de afvoer van
grond of aanvoer van zand, dan
horen we dat graag van u.
Mail of bel even naar Tiemen:
t.apeldoorn@kbskootwijkerbroek.nl
 06-20931009
Wijzigingen
Denkt u er aan om wijzigingen in uw
adresgegevens door te geven? Ook
als uw mailadres wijzigt horen we
dat graag. Van de meeste kinderen
hebben we een actueel 2e
telefoonnummer wat we kunnen
bellen als we u niet thuis kunnen
bereiken. Als dit telefoonnummer
wijzigt, geeft u dit dan even door?

Be Active
Be Active organiseert binnenkort:
Knutselen in Kulturhus de
Essenburcht. Woensdag 15 maart
t/m woensdag 18 april tussen 13.30
en 15.00 uur voor kinderen van 8
t/m 12 jaar. 6 keer knutselen voor €
5,- Inschrijven via:
beactive@barneveld.nl
Vol=vol en meedoen op eigen risico.
Info van GGD Gelderland-midden
De Jeugdgezondheidszorg (JGZ)
helpt bij het gezond en veilig
opgroeien van kinderen van 0 tot 18
jaar. Dit doet de JGZ op het
consultatiebureau, op school en in
de wijk. Iedere school heeft een
eigen JGZ-team, bestaande uit een
doktersassistent, een jeugdverpleegkundige en jeugdarts.
Standaard onderzoeken
Op de basisschool krijgen kinderen
twee standaard onderzoeken. Dit
gebeurt rond 6 jaar en rond 10 jaar
door de doktersassistent. Bij deze
onderzoeken wordt gelet op de groei
en ontwikkeling. Ook wordt gevraagd
hoe het met uw kind thuis, op school
en in de vrije tijd gaat. Ouders/

verzorgers zijn bij deze onderzoeken
niet aanwezig. U krijgt voorafgaand
aan het onderzoek een brief met
daarbij een vragenlijst. U kunt
hierop ook aangeven of u vragen
heeft over de gezondheid of het
gedrag van uw kind.
Spreekuren
Zijn er bijzonderheden of heeft u
vragen, dan wordt u samen met uw
kind uitgenodigd voor het spreekuur
van de jeugdarts of jeugdverpleegkundige. Ook kunt u zelf
een afspraak maken als u vragen
heeft over de ontwikkeling,
gezondheid, welzijn of opvoeding
van uw kind. Hierbij kunt u denken
aan onderwerpen als eten, slapen,
zindelijkheid, de sociaal-emotionele
ontwikkeling en de puberteit.
Nog vragen of een afspraak maken:
http://www.vggm.nl/jeugdengezondheid

Stuur een email naar: ggd@vggm.nl
Of bel op werkdagen tussen 9.00 12.00 en 13.00 - 17.00. Tel: 0883556000.

Agenda
17 feb.

Oud papier

18 feb.

Themadienst (Herv. Kerk)

19 feb.

Gebedskring

26 feb. 2 mrt.

Voorjaarsvakantie

8 mrt.

Continurooster
tot 14.15 uur

12 mrt.

Vergadering MR

14 mrt.

Biddag

16 mrt.

(2e) Rapport mee

17 mrt.

Oud papier

19 mrt.

Gebedskring

20+22
mrt.

Spreekavonden

28 mrt.
29 mrt.

Afscheid
meester Kranendonk
Paasviering (in de klas)
Continurooster
tot 14.15 uur

Verjaardagskalender
Naam
Groep
Februari
16 Juf Emmalieke Hakkert
16 Jonathan Hazeleger
4
16 Britt van Lagen
4
18 Jens Brunekreef
3
18 Max van den Hudding
3
20 Bart Krikke
7
26 Juf Henny Tellegen
26 Julian van den Brink
3
26 Tim van Essen
1/2
28 Lise van de Bor
8
Maart
1 Tim Broekhuizen
3/4
4 Juf Marina
5 Stijn van den Berg
3
7 Janine van den Brink
3/4
7 Sem van Dijk
3
8 Evy Dekker
2
8 Lotte van Geresteijn
6
11 Daan van de Kamp
4

