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Vooraf
Kort na de herfstvakantie weer een
nieuwsbrief. De teamleden hebben
kunnen genieten van welverdiende
rust. Nu weer een nieuwe periode
vol met diverse activiteiten.
Veel leesplezier.
Bijbelse geschiedenis:
Startpunt
Week 46
Ook deze
week komen
in het
Bijbelverhaal
dromen voor.
Deze keer krijgt de farao van Egypte
bijzonder dromen.
Hij gaat op zoek naar iemand die
hem kan helpen.
Dit opent voor Jozef een deur naar
een betere toekomst.
Zal hij zijn familie ooit weer zien?
Week 47
Deze week vertellen we verder over
Jozef en zijn broers.
Vader Jakob is al oud en heeft veel
verdriet om zijn verloren zoon.
Wanneer hij nog een zoon
kwijtraakt, moet hij Benjamin ook
opgeven.
De vraag is alleen: doet hij dat?
Zou het deze keer wel lukken?
Personeel:
Eerst een bericht over meester
Savert.
Meester Savert is dinsdag naar
Klimmendaal in Arnhem gegaan. Dit
is een revalidatiecentrum. Fysiek
gaat het goed met hem en zijn er
geen gevolgen van het ongeluk.
Zoals al eerder vermeld heeft

meester Savert ook hersenletsel. Hij
heeft een slagaderlijke bloeding
gehad tussen schedel en hersenvlies
en een scheur in zijn schedelbot.
Hierdoor zijn de hersenen gekneusd
in de frontaalkwab. Het is op dit
moment nog niet bekend wat de
gevolgen hiervan zullen zijn op
langere termijn. Hier krijgt hij nu
therapieën voor en dan is het verder
afwachten. Meester Savert is ook
enorm dankbaar voor de gebeden
en de vele kaarten.
Zijn adres is:
Klimmendaal Arnhem
t.a.v. Bouke Savert
Afdeling 2
Kamer 3.050
Postbus 9044
6800 GG Arnhem.
Wij zijn blij dat Hans
van Hunen is gekomen om in te
vallen in deze groep (voor 3 dagen)
(iets verder in de nieuwsbrief stelt
hij zich voor). De andere dagen
worden voornamelijk opgevuld door
juf Anja en juf Paula en juf Rosaly (in
groep 5 voor juf Paula). We zijn
dankbaar dat al deze mensen zich zo
in willen zetten voor onze school.
Per 1 januari hebben wij een nieuwe
leerkracht gevonden voor groep 8.
Dit is meester Dirk van Vliet. Hij
werkt nu nog op een andere school
in een volgende nieuwsbrief zal hij
zich voorstellen. In deze tijd van
‘krapte’ op de arbeidsmarkt zijn we
dankbaar dat Dirk ons team komt
versterken. Hartelijk welkom Dirk,
we hopen dat je een goede tijd hebt
op de Koningin Beatrixschool.

Juf Marina gaat vanaf volgende
week re-integreren in groep 1/2 (A
en B), dit is op 2 dagen 2 uur.
Welkom terug juf Marina.
Gert de man van Janny is weer thuis.
Verder herstel is nog nodig, maar
het is fijn dat dit thuis kan.
Voor juf Irma is het een spannende
tijd. Afgelopen woensdag is er een
biopt van de tumor genomen, het is
afwachten of verdere behandeling
mogelijk is.
Even voorstellen:
Sinds 29 oktober
ben ik begonnen als
invalleerkracht in
groep 8. Mijn naam
is Hans van Hunen
en ik woon ook
gewoon in
Kootwijkerbroek.
Vele jaren ben ik in het onderwijs
werkzaam geweest en was nu sinds
augustus met pensioen. Maar door
het ongeluk van meester Savert
voelde ik me toch geroepen om hier
mijn hulp aan te bieden. De
afgelopen 20 jaar was ik werkzaam
in het voortgezet onderwijs, maar
daarvoor werkte ik in Stroe op de
Bron. Het is best wel even wennen
voor mij, maar natuurlijk ook voor
de leerlingen van groep 8. Ik hoop
en reken er op dat ik de kinderen de
komende weken les mag geven op
de maandag, donderdag en vrijdag.
Kinderboekenweek:
Afgelopen week (voor de vakantie)
hebben we de Kinderboekenweek

gehad. We gingen deze week extra
veel aandacht geven aan lezen. We
gingen allemaal leuke activiteiten
doen, zoals De Voorleeswedstrijd!
Eerst mocht je meedoen aan een
wedstrijd in de klas en dan mocht je
een stukje voorlezen aan je
klasgenoten. De winnaar mocht dan
naar de Grote Finale!! Dat was heel
spannend natuurlijk! De winnaars
van de klassen 4 tot en met groep 8
waren: Sven, Tim, Erico, Anouk,
Fabiënne, Manuel en Rowan.

Eerst ging groep 4, 4/5 en 5 tegen
elkaar, daarna groep 6, 7/8 en 8. Ze
gingen strijden om een prijs.
Iedereen was natuurlijk voor zijn
eigen klas! Het was erg spannend…..
Iedereen wou natuurlijk weten wie
de winnaar was. Maar uiteindelijk
was de jury er uit. Het was wel een
moeilijke beslissing. Sven, Tim, Erico,
Anouk, Fabiënne, Manuel en Rowan
zaten te trillen op de bank!!!!! En
toen kwam de uitslag van groep 4,
4/5 en 5. En de winnaar was…
Fabiënne! Hoera! En toen kwam de
uitslag van de hogere groepen (6,
7/8 en 8). Daarvan was de winnaar
geworden… ANOUK!!!! Heel groep 6
begon keihard te juichen! Ze hielden
spanborden omhoog en zwaaide
ermee! Ik (Anouk) was natuurlijk
superblij en enthousiast!

We hadden nog een andere
activiteit in griep 6. Dan was boek
cadeautjes ruil. Dat houd in: je
mocht een ingepakt boek
meenemen van thuis en dat met
een klasgenoot ruilen voor een half

uur. Daarna moest je het natuurlijk
wel teruggeven. Dat was heel leuk.
MOETEN WE ECHT VAKER DOEN!
Groetjes Manon e Anouk.
Ook lieten de leerlingen van groep 3
al zien hoe
goed ze al
kunnen lezen,
erg knap van
jullie!
Fietscontrole
Vrijdag 2 november vindt onze
jaarlijkse fietscontrole plaats. Vaders
en opa's staan weer klaar om de
fietsen van de kinderen te
controleren op verlichting, remmen,
banden, etc. Kleine mankementjes
worden gelijk verholpen. Zomaar
een service die door onze
vrijwilligers wordt geboden. Het is
natuurlijk helemaal fantastisch als
de fiets van uw kind al in orde is.
Controleert u het nog even
vanavond?
Schoolontbijt
Op dinsdagmorgen 6 november
hebben we op school het Nationaal
Schoolontbijt. De kinderen mogen in
hun pyjama op school komen en
ontbijten die dag in hun eigen klas.
We willen u vragen om uw
kind(eren) die dag hun eigen bord
en bestek mee te geven!
Dankdag
Aanstaande woensdag 7 november
vieren we dankdag. Met de
leerlingen van groep 3 t/m 8 hopen
we deze ochtend naar de
Hervormde kerk in Kootwijkerbroek
te gaan. Dominee Peene zal stil
staan bij het thema 'Alles geef ik U!'
naar aanleiding van Markus 12:3844.
Er zal woensdagmorgen op school
geld ingezameld worden voor één
collecte. We hebben ook een
afspraak ten aanzien van
snoepgoed. Uw zoon of dochter mag
maximaal 3 snoepjes meenemen
naar de kerk.
Ook bij de groepen 1 en 2 wordt er
aandacht besteed aan dankdag.

Echter mag uw kind ook met u mee
naar de kerk. Het is wel de
bedoeling dat u uw kind na kerktijd
weer op school brengt.
We hopen samen een fijne dankdag
te hebben.
Schoolfruit:
Onze school is weer ingeloot voor
het schoolfruit!
Vanaf week 46 krijgen wij drie keer
per week fruit.
De actie duurt 20 weken lang.
Zodra bekend is wat onze fruitdagen
zijn, zal dit gemaild worden.
Wanneer u een kind heeft in de
kleutergroepen, wilt u dan ook een
keer meehelpen met fruit
schoonmaken/snijden?
Alvast bedankt!
Ouderbijdage:
In de bijlage kunt u de
verantwoording van de
ouderbijdrage vinden.
Spreekavonden:
In de bijlage kunt u het formulier
voor de spreekavonden vinden. Wilt
u dit uiterlijk maandag 5 november
weer inleveren bij de leerkracht van
uw kind?
Bij juf Bertilda zullen een aantal
gesprekken plaatsvinden op
dinsdagmiddag, woensdagmiddag
en donderdagmiddag. Zie hiervoor
de brief, welke de kinderen mee
krijgen.
7 weken in beweging:
Be-Active organiseert:

Agenda
2 nov

fietscontrole

6 nov

Schoolontbijt

7 nov

Dankdag

16 nov

Rapport mee

20 nov

Spreekavond gr. 3-8

22 nov

Spreekavond gr. 3-8

Verjaardagskalender
november
Naam
november
3
Nadine Baas
3
Giep v.d. Brink
3
Jara Eveerd
3
Loïs v.d. Kamp
5
Wous v.d. Brink
6
Esmee Jansen
6
Thijs v.d. Kamp
6
Luca Morren
8
Marlissa Top
8
Marijn Wernsen
9
Naomi Donkersteeg
10 Jan Bouw
13 Junior Minekus
13 Charissa Verhoef
15 Norah van Geresteijn
15 Joep de Jong

Groep
6a
6a
1/2b
3b
1/2a
1/2b
3a
4a
5a
7/8b
4a
6a
6a
8a
6a
1/2a

