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Vooraf
In deze nieuwsbrief wordt u weer
bijgepraat over het laatste nieuws,
blikken we terug op én kijken we
vooruit naar bijzondere activiteiten
in en om onze school.
Juf Marina
Deze week heeft juf Marina moeten
besluiten dat ze enige tijd afstand
moet nemen van haar werk. Ze is
daarom vanaf deze week met
ziekteverlof afwezig. Op dit moment
kunnen we nog niet inschatten hoe
lang dat gaat duren. Een moeilijke
beslissing voor haar. We bidden
haar Gods rust en zegen toe in deze
tijd.
Juf Martine
Op dinsdag 24 april komt
juf Martine samen met haar baby op
school. Ze zal feestelijk onthaald
worden in haar eigen groep 1/2.
Als u het leuk vindt om haar na
schooltijd te feliciteren met Ezra,
van harte welkom in het lokaal van
groep 1/2!
Welkom nieuwe leerlingen
Na de meivakantie mogen we Saar
Fraanje verwelkomen in groep 1.
Myrthe Hoogendoorn in groep 2 en
Niels Hoogendoorn in groep 3.
Alvast van harte welkom en een
fijne tijd toegewenst bij ons op
school!
Eindtoets groep 8
Vandaag was de laatste dag van het
Cito eindtoets voor groep 8. Dit zijn
toch altijd weer spannende en
intensieve dagen voor de leerlingen!

Alvast een compliment voor jullie
inzet, groep 8!

gang! Het belooft een gezellige
ochtend te worden en de mooie
weersvoorspellingen helpen
natuurlijk daarbij! We hopen dat u
ook voor de gezelligheid langskomt!
Nog even op een rijtje:
8.45 uur
Ontbijt in de klas (geeft
u bord en bestek mee?
9.30 uur
Zingen bij de vlag
Aansluitend Spelletjes
Middag
Groep 5-8 vrij

Voetbaltoernooi
Wat was afgelopen vrijdag toch een
fantastische dag! Het sprookje
begon met het voetbaltoernooi voor
de onderbouw. Ze hebben
gigantisch hard gestreden om een
mooi resultaat neer te zetten. In de
middag heeft de bovenbouw dat
nog eens dunnetjes over gedaan.
Een team uit groep 7 haalde zelfs de
eerste plaats! Daarna kreeg het
sprookje een prachtig einde: De
Koningin Beatrixschool was zelfs de
beste van de dag! De wisselbeker is
voor iedereen op school. Wat een
geweldige prestatie en een
fantastische dag!

Koningsspelen
De voorbereidingen voor morgen
(Koningsspelen) zijn weer in volle

Schoolfruit
Hierbij nog een keer een reminder:
vanaf volgende week is er geen
schoolfruit meer. Het EUschoolfruitproject is weer afgelopen.
Geeft u vanaf volgende week ook op
woensdag, donderdag en vrijdag
weer een pauzehap mee?
Woensdag blijft bij ons op school
‘gezonde dag’.
Dodenherdenking 4 mei
Op 4 mei werkt onze school weer
mee aan de herdenkingsbijeenkomst bij de Essenburcht.
Uit onze groep 8 dragen
Jaël van Geresteijn en
Heiko van de Brink een gedicht voor.
Twee leerlingen van de
Rehobothschool helpen bij het
leggen van de krans. De plechtigheid
begint om 19.30 uur.
Entreetoets
In groep 7 wordt na de meivakantie
de Entreetoets afgenomen. De
afname kost meerdere dagdelen.
Door afname van de entreetoets
komen we erachter hoe de kinderen
ervoor staan op het gebied van Taal,

Rekenen en Studievaardigheden.
Zijn er onderdelen waarop
leerlingen uitvallen, dan kunnen we
daar in groep 8 nog extra aandacht
aan besteden.
De uitslag van de entreetoets wordt
uitgereikt in het nieuwe cursusjaar,
tijdens de informatieavond van
groep 8. Het leerlingprofiel, met de
scores op de verschillende
onderdelen, wordt dan uitgelegd.
Bestemming schoolreis
Maandag 4 juni hopen de groepen
1 t/m 7 op schoolreis te gaan. In het
overzicht hieronder vindt u de
bestemmingen. Verdere informatie
en tijden volgen nog.

BeActive – activiteit
In de meivakantie organiseert
BeActive een spellenochtend op
woensdag 2 mei in de Essenburcht.
Het thema is ‘Onderwaterwereld en
het begint om 10.00 uur. De kosten
zijn €2,-. Kijk voor meer info op:
www.barneveld.nl/beactive
Nieuw op de website
 Foto’s afscheid meester
Kranendonk

Agenda
20 april

Koningsspelen

21 april

Oud papier

27 april

Koningsdag (lln. vrij)

30 april11 mei

Meivakantie

4 mei

Dodenherdenking

10 mei

Hemelvaartsdag

13 mei

Moederdag

Groep 6 en 7
Bestemming:
Nemo en Tun Fun, Amsterdam

19 mei

Oud papier

Vakantierooster 2018-2019
Hieronder ziet u het vakantierooster
voor het volgende schooljaar:

24 mei

Juffendag

28 mei

Gebedskring

31 mei

Schoolfotograaf

Groep 1 en 2
Bestemming:
Malkenschoten, Apeldoorn
Groep 3, 4 en 5
Bestemming:
Julianatoren, Apeldoorn

Herfstvakantie

22 - 26 okt.

Kerstvakantie

24 dec. - 4 jan.

Voorjaarsvakantie 25 febr. - 1 mrt.
Meivakantie
(incl. Goede Vrijdag &
Pasen)

19 apr. - 3 mei

Hemelvaart

30 - 31 mei

Pinksteren

9 – 10 juni

Zomervakantie

22 juli - 30 aug.

20-21
Pinksteren
mei

Verjaardagskalender
april - mei
Naam

Groep

April
21 Reem Maksouma
22 Juf Elma
25 Manuel Minekus
25 Maïsa van den Top
26 Thijs Veldhuizen
27 Arjan Groenevelt
28 Coen van de Loenhorst
28 Anouk Minekus
29 Ilse van Iwaarden
30 Rens van Huigenbos
30 Meester Ferdie
Mei
7 Levi Budding
7 Leah van den Top
10 Jolinde van Middendorp
12 Emma Top
13 Bente Mastenbroek
15 Manon van de Loenhorst
15 Merijn van de Loenhorst
15 Juf Corrie
17 Indy ter Haar
20 Jodie Bouwman
20 Dylan ter Haar
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