Nieuwsbrief

nr. 6

Koningin Beatrixschool
Kosterijweg 5-7, 3774 BG Kootwijkerbroek
 0342-442000  directie@kbskootwijkerbroek.nl  www.kbskootwijkerbroek.nl
15 november 2018
Vooraf
Voor u ligt een nieuwe nieuwsbrief.
Hierin weer allerlei informatie over
verschillende activiteiten en andere
zaken.
Als team willen we u veel leesplezier
toewensen.
Bijbelse geschiedenis
Startpunt
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?
Week 48
We hebben de verhalen over Jakob
en Jozef afgerond. Deze week gaan
we op reis met Ruth en Naömi. De
kinderen hebben het lied 'Lichtje
aan de horizon' al eerder geleerd.
Hierin zingen we over het verhaal
van Ruth. Uiteindelijk blijkt dat uit
haar familie de Here Jezus geboren
wordt. Een aanrader om thuis te
zingen of te luisteren😉.
Berichtje juf Janny
Wij willen jullie: ouders, kinderen en
collega’s heel hartelijk bedanken
voor al de gebeden en het
medeleven tijdens de ziekte van
Gert. Wij voelden ons hierdoor
gedragen. Het gaat steeds beter, de
bacterie is weg en Gert krijgt steeds
meer energie. Al die aandacht heeft
ons als gezin klein gemaakt! Er is er

één die alle eer toekomt: God is
groot!
Juf Janny
Klassenouders
Hierbij ontvangt u het overzicht van
de klassenouders van alle groepen.
Iets later dan u van ons gewend
bent, maar een aantal
klassenouders heeft inmiddels al iets
voor de groep kunnen betekenen.
Fijn dat op deze manier ouders ons
willen helpen bij (het organiseren
van) bijzondere activiteiten.
Gr.
1/2a
1/2b
3a
3b
4
4/5
5
6
7
7/8
8

Naam
Jannie v.d. Pol
Marieke v Huigenbos

Elise van de Brink
Evita Hazeleger
Gerlinda Soetendaal
Marion Minekus
Hennie v.d. Brink
Willeke Threels
Henriëtte vd
Loenhorst
Willeke Budding
Erika v. Geresteijn
Jeanet v. Kruistum

Ouder
van
Maria
Anne
Thijs
Emma
Elise
Manuel
Daan
Ruben
Manon &
Marijn
Femke
Sarah
Henk

Sinterklaas
In de groep 5 t/m 8 is de brief over
het lootjes trekken mee gegaan. De
kinderen hebben er al veel zin in!
Ook dit jaar zullen er ongetwijfeld
weer een hoop mooie surprises
gemaakt worden. Maandag 3
december staat de surprise tafel in
de centrale hal weer klaar. Kom
gerust even binnen kijken naar alle
mooie creaties!

Op woensdag 5 december hoopt de
Sint een bezoekje te brengen aan
onze school.
De kinderen van groep 1 mogen hier
uiteraard ook bij zijn en gaan deze
ochtend extra naar school.
Rapport en spreekavonden
Morgen (16 november) gaat het
eerste rapport mee naar huis in
groep 3 t/m 7. (Groep 8 vormt dit
jaar een uitzondering.)
Volgende week dinsdag en
donderdag staan er spreekavonden
gepland. U heeft van uw zoon of
dochter (uit groep 3 t/m 8) een
briefje gekregen met de tijd waarop
u een gesprek heeft met de
leerkracht(en) van uw zoon of
dochter. Fijn dat we zo samen in
gesprek kunnen gaan.
Parro
Sinds vorige week werken wij met
Parro, wij zien al leuke en nuttige
zaken voorbij komen. Dit is mooi om
te zien.

Agenda
16 nov

Rapport mee

20 nov

Spreekavond gr. 3-8

22 nov

Spreekavond gr. 3-8

5 dec

Sinterklaasfeest op
school, groep 1 ook
naar school.

Verjaardagskalender
november
Naam
november
17 Ilse Luttikhuisen
19 Esja v.d. Top
20 Lotte Top
22 Daan van Geresteijn
22 Fleur van Geresteijn
22 Myrthe Hoogendoorn
24 Luuk Donkersteeg
25 Juf Irma
28 Lorena Morres
29 Femke Budding

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

