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Vooraf
We zitten al weer in de laatste
weken voor de zomervakantie. Er
staan nog een aantal gezellige
dingen op de planning. In deze
nieuwsbrief leest u hier meer over.
Dode Hoek-project
Vorige week donderdag hebben de
groepen 6/7, 7 en 8 een project les
gehad over de DodeHoek. Door
middel van een film en een
presentatie in de vrachtwagen
hebben de leerlingen meer geleerd
over het gevaar van de Dode Hoek
bij vrachtwagens.

Musical groep 8
Dinsdagavond om 19.30 uur is het
zover…
De ‘Cash-bank’ is een superbank.
Het geld komt met bakken binnen.
Cas de Graaf en dochter Nore-Linn
runnen de tent en met succes! Het
hoofdkantoor is tevreden. Maar dan
slaat de griep toe; veel personeel is
uitgeschakeld en zelfs Cas moet
noodgedwongen thuis blijven. Wat
nu? Gelukkig kan Nore-Linn het roer
overnemen, maar door personeelstekort moet ze een uitzendbureau in

de arm nemen en dan verandert er
wat…
Niet alleen maar: geld, geld, geld,
maar gezelligheid en
klantvriendelijkheid! Maar ook:
oplichters, een vreemde zwerver en
en maffe uitvinder. Kan Nore-Linn
het aan en kan zij haar vader winnen
voor de nieuwe manier van
zakendoen? En wat vindt het
hoofdkantoor?
Heeft u al kaartjes gekocht? Het kan
nog… Voor schooltijd in het lokaal
van groep 8. Een kaartje kost €2,50
en is inclusief een consumptie.
Schoonmaak
We hebben u herhaaldelijk
opgeroepen om een steentje bij te
dragen aan de eindschoonmaak van
onze school. We hopen dat u zich
allemaal verantwoordelijk voelt voor
een schone omgeving voor alle
kinderen. Nog niet opgegeven? Dit
kan alsnog bij: Heidi van Essen (06
29623387) of Wilma Broekhuizen
(06-10290157).
De schoonmaakmomenten zijn:
Dinsdagmiddag 3 juli , woensdagmorgen 4 juli en donderdagavond 5
juli (19.00 uur). Graag een eigen
emmer en een doek meenemen.
Wenmiddag
Leerlingen die volgend jaar in
groep 1 t/m 3 komen, gaan
donderdagmiddag 5 juli alvast een
middagje kennismaken met hun
nieuwe klas en juf. Ook de nieuwe
kleuters in groep 1 worden hiervoor
uitgenodigd.
Kinderen die na de zomervakantie
naar groep 3 gaan, zullen alvast een

voorproefje krijgen van het lezen!
Kinderen uit groep 1 die nu alleen
de morgens naar school gaan, gaan
deze middag dus ook naar school
om mee te draaien in hun nieuwe
groep.
In verband met deze
kennismakingsmiddag
zijn de kinderen van groep 3 (juf
Gea) en 3/4 (juf Erica)
donderdagmiddag 5 juli vrij!!!
Afscheid groep 8
Op dinsdag 10 juli nemen de
leerlingen van groep 8 afscheid.
’s Morgens trakteren ze de rest van
de school, tussen de middag eten ze
gezellig pannenkoeken met alle
meesters en juffen en ’s avonds is er
een afscheidsavond met de ouders
erbij. Een feestelijke dag waarmee
de basisschoolperiode wordt
afgesloten!
Vossenjacht
Donderdagmiddag 12 juli is de
vossenjacht voor groep 3 t/m 7.
De leerlingen van groep 8 zullen zich
in de nieuwbouw (aan onze kant van
de Kosterijweg) verspreiden en de
kinderen gaan hen in groepjes
opzoeken.
Sing-Out
Schrijft u alvast vrijdag 13 juli
(11.00 uur) in uw agenda of op de
kalender? We hopen dat u dan
samen met ons het schooljaar komt
afsluiten door middel van de
Sing-Out.

Schoolplein
Wat is er gisteravond hard gewerkt!
Fijn dat een aantal ouders tijd heeft
gemaakt om Tiemen te helpen.
Door het plaatsen van de
betonbanden is de vorm en
verdeling van de twee pleinen meer
zichtbaar. Het is de bedoeling dat er
als afscheiding tussen de beide
pleinen nog een laag hekwerk wordt
geplaatst. Daar worden dan in het
najaar beuken tegen aan gepoot.

Ook in de laatste weken voor de
vakantie moet er op het plein nog
het één en ander gebeuren.
Kunt u komen helpen, neem dat
even contact met Tiemen
 06-20931009
We hopen dat het plein na de
zomervakantie helemaal
gebruiksklaar is.

Verkeersexamen groep 7
De afgelopen periode hebben de
leerlingen van groep 7
verkeersexamen gedaan: een
theoretisch examen in de klas en
een praktijkexamen in Barneveld.
Inmiddels heeft iedereen het
verkeersdiploma op zak!
Complimenten!

Collecte Hervormde Kerk
In het afgelopen schooljaar heeft de
Hervormde Gemeente van
Kootwijkerbroek een collecte
gehouden voor onze school en voor
De Bron in Stroe. Als Koningin
Beatrixschool kregen we weer een
mooi bedrag van de kerk. We
bedanken de kerk voor deze collecte
en de kerkgangers voor hun gift. We
kunnen met dit geld een deel van de
Bijbels bekostigen die we aan de
kinderen van groep 8 meegeven als
ze afscheid nemen.
Prentotheek
Op donderdag 5 juli kunt u voor de
laatste keer nog boeken inleveren
bij de prentotheek. Kijkt u nog even
heel goed of u thuis nog boeken
hebt liggen?
We hebben helaas nog geen
aanmelding voor een nieuwe
prentotheekouder. Heeft u een kind
bij de kleuters, wilt u er dan nog een
keertje over na denken? We horen
het graag!
Afscheid MR-lid
Binnen de MR neemt Mathilde Vos
afscheid. We willen haar hierbij
hartelijk bedanken voor haar inzet
en het meedenken in de afgelopen
jaren!
Na de zomervakantie neemt
Teuni Morren het stokje van haar
over.
Oproep ouders gebedsgroep
Binnen onze school is er een
gebedsgroep van ouders actief. Een
onmisbaar element voor onze
school, vaak minder zichtbaar, maar
juist enorm belangrijk! We kunnen
niet zonder hulp van God, onze
Vader en het geeft ons kracht om te
weten dat er speciaal voor onze
school, team en leerlingen gebeden
wordt.
De gebedsgroep is op zoek naar
ouders die hieraan bij willen dragen.
Wilt u mee bidden of deze groep
steunen door aanwezig te zijn
tijdens de gebedsmomenten?
Neem dan contact op met

Jolanda van Kooten (moeder van
Sarah): 0342-412621 of stuur een
mailtje naar juf Gerlinde:
g.westerink@kbskootwijkerbroek.nl
Niet vergeten
 Inleveren geld groepsfoto
(schoolfotograaf)

Agenda
3 juli

Musical groep 8

3 juli

Schoonmaakmiddag

4 juli

Schoonmaakmorgen

5 juli

Wenmiddag gr. 1-3
(gr. 3 en 3/4 vrij)

5 juli

Schoonmaakavond

9 juli

Gebedsgroep

10 juli

Rapport mee

10 juli

Afscheid(savond) groep 8

12 juli

Vossenjacht gr. 3 t/m 7

13 juli

11.00 Sing-Out

13 juli

Gr. 5 t/m 8 middag vrij

16 juli Zomervakantie
24 aug.
21 juli,
Oud papier
18 aug
27 aug.

Eerste schooldag

Verjaardagskalender
juni & juli
Juni
29
30
30
Juli
2
5
6
6
6
8
9
10
10
10
13

Naam

Groep

Jelle van de Loenhorst
Leroy van Essen
Nienke vd Loenhorst

8
3
8

Tjeerd van Geresteijn
Denise Brunekreef
Jasmijn van Blankers
Henk van Kruistum
Daan Wernsen
Twan Spelt
Geralde v Middendorp
Berry Groenevelt
Imke Huisman
Daphne Vos
Lieke de Vries

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

