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Vooraf

Het is weer een drukke en
gezellige tijd! In deze nieuwsbrief
praten we u weer bij.
Bijbelse geschiedenis
Startpunt
Week 49

Deze week kijken we naar de 1e
Adventszondag uit.
In veel klassen steken we weer
een lichtje aan.
Gezellig én ook tegelijkertijd een
mooie verwijzing naar Jezus, het
Licht in ons leven!
Het thema van deze week is
'Vertrouwen'.
Zacharia, Elisabeth en Maria
werden aardig op de proef
gesteld.
Hun vertrouwen in de Here God
zie je in de verhalen terug
komen.
Week 50

Deze week kijken we terug op de
2e Adventszondag.
Kerst komt steeds een beetje
dichterbij! Het thema van deze
week is 'Zingen voor God'.
Deze week loopt Maria weg,
krijgt Jozef een bijzondere droom
en gaan de buren van
Elisabeth en Zacharias op
kraambezoek.. Wat gebeurt er
veel voordat de Here Jezus wordt
geboren!

In de bovenbouw lezen de
kinderen een verhaal over St.
Patrick. Hij schreef een bekende
Kerstzegen.
Zegen van St. Patrick, een Ierse
monnik uit de 7e eeuw:
De Heer zij voor u om u de juiste weg
te wijzen.
De Heer zij achter u, om u in de
armen te sluiten en om u te
beschermen tegen gevaar.
De Heer zij onder u, om u op te
vangen wanneer u dreigt te vallen.
De Heer zij in u,
om u te troosten als u verdriet hebt.
Hij omgeve u als een beschermende
muur, wanneer anderen over u heen
vallen.
De Heer zij boven u
om u te zegenen.
Zo zegene u God vandaag
morgen en in eeuwigheid!

We wensen u bij deze een fijne
1e Adventszondag!
Personeel

Vorige week heeft u de nieuwe
formatiebrief gekregen voor
januari. Wat zijn we God
dankbaar dat we het allemaal
rond hebben gekregen.
Juf Elma kan, na een poosje veel
last te hebben gehad van
migraine, haar werk gelukkig
weer op gaan pakken. Het was
erg fijn dat Juf Annelies er kon
zijn.

Meester Savert schrijft:
Beste kinderen, ouders en alle
overige lezers. Hier even een
groet van mij, meester Savert.
Allereerst bedank ik jullie
nogmaals voor al jullie lieve
medeleven. De vele kaarten en
‘kunstwerken’, mijn kamer in het
revalidatiecentrum hangt gezellig
vol. Zoals jullie kunnen zien werk
ik hard aan mijn herstel. Jullie zijn
in mijn gedachten. Ik mis jullie, de
school en het werk heel erg. Ik
moet geduld leren, want het
herstel vraagt heel wat tijd. Dus
snel weer voor de klas?.... Ik zou
nog niet weten wanneer. Er moet
nog heel wat met mijn lichaam –
en vooral mijn hoofd - gebeuren
voordat ik weer kan werken.
Ik dank God dat er veel
vooruitgang is en dat Hij elk
moment naast mij – en mijn gezin
– staat. Ik wens ook jullie Zijn
zegen en nabijheid toe.
Alvast een feestelijke Sinterklaas
tijd met elkaar toegewenst.
Hartelijke groet, Meester Savert.

Even voorstellen

Vanaf januari hoop ik vijf dagen
in de week de meester van
groep 8 te zijn. Mijn naam is Dirk
van Vliet en woon op dit moment
in Barneveld. Volgend jaar rond
de zomer hopen mijn vrouw,
onze hond en ik te verhuizen
naar Voorthuizen. In mijn vrije
tijd houd ik er van om te
wandelen, foto’s te maken, te
voetballen, te volleyballen of
hard te lopen. Ik ben 27 jaar en
werk nu een aantal jaar op De
Spreng in Barneveld. Vanaf
januari hoop ik u te mogen
ontmoeten en hoop ik op een
fijne samenwerking!

Schoenendozen actie

Afgelopen week heeft groep 6
geholpen jullie mooie en goed
gevulde schoenendozen in het busje
te brengen. De bus van Tiemen zat
helemaal vol. Wat fijn dat u en jullie
deze actie zo'n warm hart
toedragen. Namens onze school zijn
ze onderweg naar 149 kinderen.
Stelt u hun gezichten eens voor als
ze de doos mogen uitpakken.
HARTELIJK BEDANKT ALLEMAAL. En
hopelijk tot volgend jaar ?!

Op het plein staat vanaf maandag de
caravan waar de Sint in slaapt om op
tijd aanwezig te zijn.
Van harte welkom om
woensdagmorgen op het plein
aanwezig te zijn bij de ‘aankomst’
van Sinterklaas.
De kinderen van groep 1 mogen
deze morgen natuurlijk extra naar
school.

Kerstkaarten
Ieder jaar rond kerst is het weer een
behoorlijke drukte in school. De
kerstkaarten worden uitgedeeld!
Evenals vorig jaar mogen de
kerstkaarten alléén in de
week van 17 t/m 21 december
worden uitgedeeld!

Geboren

Twee blijde geboorteberichten
uit groep 3.
Bij Jasmijn Ansink én bij Thijs van
den Bosch is er een zusje
bij gekomen!
Op 18 november werd Tess
geboren, dochter van Erwin en
Mandy Ansink en de trotse zus en
broer zijn Jasmijn en Twan.
Een paar dagen later werd Suus
geboren. Zij is de dochter van
Gerard en Bea van den Bosch en
het zusje van Thijs en Levi.
Wat een spanning bij Thijs en
Jasmijn voordat de baby's er
waren, maar nu kan iedereen
heerlijk genieten!
Wij feliciteren jullie allemaal van
harte en hopen dat de meiden
gezond en voorspoedig mogen
opgroeien!

Rapport en spreekavonden
We kunnen terug kijken op goede
en mooie gesprekken op de
spreekavonden. Fijn om zo met
elkaar in gesprek te mogen zijn.
Tentoonstelling surprises
De surprises kunnen vanaf
aanstaande maandag in de hal
tentoongesteld worden. Loop er
gerust eens langs om te genieten
van de creaties van de kinderen!
Sinterklaasfeest
Op woensdag 5 december hoopt
Sinterklaas onze school met een
bezoekje te vereren! We beginnen
allemaal eerst in de klas (graag op
tijd op school komen) en gaan om
10 voor 9 naar buiten.
Op het plein is een lint gespannen,
daar mogen de kinderen achter
gaan staan.

Wij vragen u dan ook vriendelijk om
de kerstkaarten niet eerder mee
naar school te geven!
In de bovenbouw worden de
kaarten voor schooltijd of in de
pauzes uitgedeeld. In de overige
groepen geeft de leerkracht van de
betreffende groep aan wanneer er
uitgedeeld mag worden.
Overblijven
In januari wordt er gestart met het
nieuwe rooster van het overblijven.
In principe worden de roosters van
het eerste halfjaar door gepland.
Heeft u een wijziging? Wilt u deze
voor 6 december doorgeven aan juf
Irma Roggeveen.
i.roggeveen@kbskootwijkerbroek.nl
Kerstfeest
De kinderen van groep 1 en 2 vieren
het kerstfeest samen met de ouders
op woensdagavond 19 december,
om 19:00 uur in hun eigen klas.
De groepen 3 t/m 8 vieren dit jaar
kerst in hun eigen klas.

Typecursus
Maandagmiddag deden de kinderen
die typeles hebben gehad examen.
Alle kinderen hebben hun diploma
of een certificaat gehaald! Van harte
gefeliciteerd!
De typecursus werd gegeven door
TypicalMe; als er weer een
typecursus start op school
informeren we u via de nieuwsbrief.

Agenda
5 dec
19 dec
19.00 uur
21 dec
21 dec

Sinterklaas op school,
ook groep 1.
Kerstfeestviering
groep 1 en 2
Kerstfeestviering
groep 3-8 (in de klas)
Groep 1 en 2 vrij
Groep 5-8 middags vrij

24 dec t/m
4 jan

Kerstvakantie

15 jan

Informatieavond
instroom.

Verjaardagskalender
november
Naam
december
3
Lisanne Baas
3
Juf Nelly
3
Benjamin v.d. Bor
4
Manoah Roelofs
4
Jaron v.d. Top
5
Tess Admiraal
5
Sil van Hamersveld
5
Marvin v.d. Hudding
8
Ilse van Eck
9
Jesse Baas
10 Lynn Geurtsen
10 Maxim Vink
12 Levy van Veldhuisen
13 Lucas Vink

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

