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Vooraf
Wat een omschakeling was dat deze
week. Vorige week werd er nog
volop geschaatst, de kinderen
vertelden er enthousiast over, en
deze week kun je zonder jas buiten
spelen…
De lente komt er aan en binnenkort
gaat een aantal groepen al weer
lammetjes kijken!
We nemen u in deze nieuwsbrief
weer mee met het wel en wee op de
Koningin Beatrixschool. Leest u
mee?
Themaweek School-Gezin-Kerk
We kijken terug op een geslaagde
themaweek.
Op school hebben we er de nodige
aandacht aan besteed en we hopen
dat u thuis het dagboekje gebruikt
hebt! Fijn dat we met zoveel
mensen deze week konden afsluiten
in de kerk!
MR-vergadering
Op maandag 12 maart staat er weer
een MR-vergadering gepland.
Wanneer u vragen heeft aan de MR
kunt u deze mailen naar
mr@kbskootwijkerbroek.nl

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?
Rapporten en spreekavond
Volgende week vrijdag 16 maart
ontvangen de leerlingen het 2e
rapport. U ontvangt dan ook de
uitnodiging voor de spreekavond.
Er is geen spreekavond voor
groep 8. De VO-gesprekken hebben
al plaatsgevonden.
De gevonden voorwerpen zullen
tijdens de spreekavonden van 20 en
22 maart weer neergelegd worden
in de gemeenschapsruimte.
Wanneer u nog iets kwijt bent, kom
dan vooral even kijken!
Continurooster
Donderdag 29 maart draaien we
met een continurooster. Alle
kinderen blijven deze dag gratis over
en zijn dan om 14.15 uur uit.
De ouders die ingeroosterd staan
voor overblijven (groep 1, 2) of
pleinwacht (groep 3 t/m 8) hoeven
deze dag niet te komen.
De kleuters die normaal ’s middags
niet naar school gaan (groep 1)
mogen blijven tot 14.15 uur.

Koningsspelen
Afgelopen week heeft u een mailtje
gekregen met informatie over de
koningsspelen. Met name werd
gevraagd om uw hulp! Bent u
beschikbaar op vrijdagmorgen 20
april, mail dan naar
oudercommissiekbs@gmail.com
Als bijlage, nogmaals de
informatiebrief over de
koningsspelen.
Bezoek fotograaf
Noteert u 31 mei alvast in uw
agenda. Op deze dag komt de
schoolfotograaf bij ons op school.
Wilt u op deze datum geen afspraak
maken met de tandarts,
orthodontist, etc.
Nieuws vanuit de MR
In de bijlage vindt u nieuws over de
vacature die ontstaat in de
oudergeleding van de MR.

Verjaardag vieren van de juf

Nieuws vanuit de OC
Aan het einde van dit schooljaar
komen er twee plaatsen vrij in de
Oudercommissie en daarom zijn we
op zoek naar nieuwe leden. Wie
vindt het leuk om minimaal 4 jaar
mee te draaien met deze
enthousiaste groep moeders die
allerlei hand- en spandiensten in en
om de school verrichten?
Mocht dat zo zijn, dan kunt u zich
vóór donderdag 15 maart opgeven
via de mail bij :
m.stomphorst@kbskootwijkerbroek.nl

(juf Marina)
Bij meer aanmeldingen dan nodig,
vindt er een verkiezing tijdens de
komende spreekavonden plaats.
Wilt u eerst nog wat meer weten
over deze vacature, schiet dan
gerust een van de OC-leden aan!
Hun namen staan in de
schoolkalender.
Namens de OC , juf Marina en juf
Gea

De bakker op bezoek in groep 1
Veiligheid
De whats-app groep
Kootwijkerbroek heeft alle
leerlingen van de scholen in
Kootwijkerbroek en Stroe een
veiligheidshesje aangeboden.
We zijn hier erg blij mee; het is goed
om samen te werken op het gebied
van veiligheid!
De hesjes worden uitgereikt op
maandag 12 maart.
Het is nu aan u als ouders om er
voor te zorgen dat uw kind dit hesje
ook daadwerkelijk aantrekt…

Schoolauto
Momenteel onderzoeken we de
mogelijkheid om een schoolauto aan
te schaffen. Deze schoolauto zal
door onze conciërge gebruikt
worden voor allerhande
schoolwerkzaamheden. Dit werk
bestaat o.a. uit: het vervoer van
materialen van de opslagruimte
naar de school, het vervoer van
(snoei) afval en het doen van
boodschappen.
We geven bedrijven de mogelijkheid
om stickerruimte op deze auto te
huren. Voor een bedrag van € 200,per jaar kunt u een sticker plaatsen
op deze auto.
We hebben dit idee besproken met
een tweetal autobedrijven en met
een bedrijf uit de reclamewereld en
zij zien hierin mogelijkheden. Ook
hebben we inmiddels een aantal
bedrijven benaderd met de vraag of
ze hieraan mee willen doen, deze
reageerden enthousiast!
Aangezien we voor dit initiatief geen
schoolmiddelen willen en mogen
inzetten, kan dit alleen door gaan als
we voldoende bedrijven hebben die
hier aan mee doen. Het aanschaffen
van een schoolauto is een
gezamenlijk initiatief van De Bron uit
Stroe en de Koningin Beatrixschool.
Heeft u een bedrijf en wilt u ook
reclame maken op de schoolauto,
neem dan contact op met
directie@kbskootwijkerbroek.nl
of met directie@debronstroe.nl

Agenda
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.
30 mrt.
en 2 april

Afscheid
meester Kranendonk
Paasviering (in de klas)
Continurooster
tot 14.15 uur
Vrij i.v.m. Goede
Vrijdag en Pasen

Verjaardagskalender
Naam
Groep
Maart
8 Evy Dekker
2
8 Lotte van Geresteijn
6
11 Daan van de Kamp
4
12 Noah van den Top
2
14 Evan van der Meer
3
15 Robin Hazeleger
1/2
16 Oskar Postema
1/2
16 Janissa Soetendaal
6/7
17 Rosanna van den Berg
1
17 Jaroah Meurs
1/2
18 Nienke Roelofs
3/4
19 Charlene Goorhuis
5
20 Juf Hennie Wardenaar
20 Raf Bender
5
20 Mirthe van Essen
8
21 Juf Gerdie van den Brink
21 Cees de Bruyne
3
22 Noa Verhoef
7
23 Hidde van de Krol
3/4
24 Nathan van den Brink
1
24 Sarah van Geresteijn
6/7
24 Tomas Heinst
5
24 Jurre van de Krol
5
31 Lars van den Brink
1
31 Elsa Lagerweij
7

