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Vooraf
Hoewel het ’s morgens nog flink
koud kan zijn, toch is het lente…
Verschillende groepen zijn bij de
lammetjes wezen kijken en dat was
een heel mooie en bijzondere
ervaring!
In deze nieuwsbrief praten we u
weer bij en brengen we u op de
hoogte van de laatste
ontwikkelingen op onze school.

Juf Gerlinde zal in deze periode elke
dinsdag en donderdag ook een
aantal directietaken op zich nemen.
Juf Irma bouwt in deze periode haar
werk weer op en zal steeds meer
taken op gaan pakken.
Zijn er bijzonderheden of heeft u
vragen? Meester Vonck is aanwezig
op maandag en donderdag en
juf Gerlinde is op dinsdag en
donderdag aanwezig.

Blij nieuws
Juf Gineke verraste ons met blij
nieuws: ze verwacht samen met
haar man Bert weer een kindje. Als
alles goed gaat krijgen Manouk en
Jelka er in september een broertje
of zusje bij. Van harte gefeliciteerd!

Het mailadres van de directie blijft
in deze periode gewoon
beschikbaar.
Wel willen we u nogmaals vragen
om ziekte van uw kind door te geven
aan de eigen leerkracht van uw kind
en hier niet het directie-mailadres
voor te gebruiken.

Directietaken tot zomervakantie
Vanaf 1 april gaat meester
Kranendonk werken bij de HGJB.
Inmiddels is er een procedure
gestart voor het vinden van een
nieuwe directeur. De
sollicitatiecommissie is hier volop
mee bezig.
In de periode van 1 april tot de
zomervakantie worden de
directietaken op school
waargenomen door meester Vonck.
Hij zal als interim-directeur 1 ½ dag
aanwezig zijn op onze school.
Meester Vonck is geen onbekende
voor ons. Hij is algemeen directeur
van onze schoolvereniging en is 10
jaar geleden ook al interim-directeur
geweest op onze school. Hij kent de
school goed en we zijn blij dat hij
zich in deze periode voor de school
wil inzetten.

Afscheid meester Kranendonk
Woensdag 28 maart nemen we op
een feestelijke manier afscheid van
meester Kranendonk.
Le Tour de Kootwijkerbroek
We willen de meester deze dag op
een bijzondere manier
‘verwelkomen’.
Deze dag staat namelijk de ‘Tour de
Kootwijkerbroek’ gepland!

Misschien heeft u dit bericht gemist
in de krant en andere media, maar
daarom brengen we u nu op de
hoogte. 

Om 9.00 uur start het peloton vanaf
de Kosterijweg (ter hoogte van het
Boshoekje) met als favoriete
titelverdediger: Jan Kranendonk!
Uiteraard zal het peloton hem op de
hielen zitten en de winst niet
zomaar weggeven!
Een karavaanwagen met speaker zal
het peloton begeleiden op de route.
De tour start op de Kosterijweg en
slaat vervolgens de Rehobothstraat
in. Via de parkeerplaats van de
Rehobothstraat zal de tour
uiteindelijk finishen op het grote
plein.
Het zou fantastisch zijn als zoveel
mogelijk ouders deze morgen
meester Kranendonk en de andere
tourrijders aan willen moedigen op
de route. We vragen de ouders
speciaal of zij het publiek willen zijn
langs de route, bijvoorbeeld bij de
start (Kosterijweg, Boshoekje) of
verder langs de Kosterijweg,
Rehobothstraat of de parkeerplaats.
En vergeet vooral geen toeters,
vlaggetjes of spandoeken mee te
nemen om meester Kranendonk een
waardige laatste Tour de
Kootwijkerbroek te geven!
Vervolgens vindt de officiële
prijsuitreiking plaats op het grote
plein. (Het publiek langs de route
heeft voldoende tijd om zich naar
het plein te begeven.)
Mogen we rekenen op uw
enthousiaste aanwezigheid?
Voorstelling
Meester Kranendonk wil de
kinderen graag een afscheidscadeau
geven in de vorm van een

voorstelling. Van 10.30 tot 11.30 uur
genieten we met de hele school in
de Essenburcht van deze verrassing!
Receptie
U heeft een uitnodiging ontvangen
voor de afscheidsreceptie. We
nodigen alle ouders en oudleerlingen van harte uit om de
meester tussen 16.30 en 18.00 uur
de hand te komen schudden. Er
staat uiteraard een hapje en een
drankje voor u klaar!
Biddag
Op woensdag 14 maart waren we
met groep 3 t/m 8 in de kerk.
Ds. Visser vertelde ons het verhaal
van een weduwe en haar twee
zoons. De vrouw had veel schulden
en ze kon het niet betalen! Met haar
nood ging ze naar Elisa. Hij vroeg
niet wat ze miste, maar hij vroeg
juist wat ze wel had! De Heere
gebruikte de olie die zij had voor
een wonder! Ook wij kunnen met al
onze noden naar de Heere gaan. Hij
zal ons zeker helpen!

Lammetjes kijken met groep 1
Spreekavond
Veel ouders mochten we
dinsdagavond al ontmoeten. De
andere ouders hopen we vanavond
te zien op de spreekavond!
Denkt u aan de gevonden
voorwerpen?
Paasviering en continurooster
Op donderdag 29 maart vieren de
kinderen het paasfeest in hun eigen
klas. Deze dag draaien we 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.
Theoretisch verkeersexamen
De datum van het theoretisch
verkeersexamen van groep 7 is
gewijzigd!
Dit jaar heeft groep 7 op donderdag
5 april het theoretisch
verkeersexamen. Onze
verkeersouders zullen een en ander
weer begeleiden.
Voetbaltoernooi
Het jaarlijks voetbaltoernooi,
georganiseerd door VV Stroe, komt
er weer aan. Op vrijdag 13 april
staat dit sportieve evenement
gepland. Zit uw kind in groep 3 t/m
8, dan krijgt u hierover nog
informatie.
Op vrijdagmorgen 13 april is de deur
van het Boshoekje eerder open,
zodat u eerst uw zoon/dochter uit
groep 1, 1/2 of 2 naar school kunt
brengen en vervolgens uw
zoon/dochter op tijd bij het
voetbalveld kunt afzetten.
Eindtoets
Groep 8 maakt dit jaar de eindtoets
op 17, 18 en19 april. Voor de
leerlingen van groep 8: Succes alvast
en even geen slaapfeestjes
afspreken voor deze periode. 
Cheque Rabofonds
U heeft het misschien al in de krant
gelezen, maar onlangs hebben wij
een cheque van het Rabofonds
ontvangen. Het bedrag van €7.500,is voor een speeltoestel op het
nieuwe plein van groep 1-2 en 3-4.

Schoolplein groep 1/2 en 3/4
Binnenkort hopen we te starten met
de realisatie van het nieuwe
schoolplein. Voor de aanpak hiervan
zijn we nog op zoek naar ongeveer
100 m bouwhekken. Kunt u ons
daaraan helpen, laat het dan even
weten aan Tiemen
t.apeldoorn@kbskootwijkerbroek.nl
 06-20931009

Agenda
22 mrt.
28 mrt.
29 mrt.

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

30 mrt.
en 2
april

Vrij i.v.m. Goede Vrijdag
en Pasen

5 april

Groep 7 theoretisch
verkeersexamen

13 april

Voetbaltoernooi

16 april

Gebedskring

17, 18,
19 april

Groep 8 eindtoets

21 april

Oud papier

Verjaardagskalender
maart-april
Naam

Groep

MAART
22 Noa Verhoef
23 Hidde van de Krol
24 Nathan van den Brink
24 Sarah van Geresteijn
24 Tomas Heinst
24 Jurre van de Krol
31 Lars van den Brink
31 Elsa Lagerweij

7
3/4
1
6/7
5
5
1
7

APRIL
2 Anne van Huigenbos
2 Sanne Schut
6 Emma Hazeleger
7 Marith Hazeleger
7 Maria van de Pol
8 Vera Mostert

1/2
8
2
4
1/2
5a

