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Vooraf
We leven nu weer in de
adventsweken, we mogen uitzien
naar het kerstfeest waarbij we
denken aan de geboorte van Jezus,
onze Redder.
Wij willen u vanaf deze plaats heel
fijne feestdagen toewensen en Gods
zegen voor het nieuwe jaar!
We hopen dat u mag genieten van
een fijne kerstvakantie.
Tot volgend jaar.
Team Koningin Beatrixschool

Week 2
Deze week gaan we verder met de
verhalen rond de geboorte van de
Here Jezus.
Nu Hij geboren is, horen steeds
meer mensen van Hem. Sommigen
zijn hier heel blij mee en voor
anderen zorgt het voor angst. Deze
week lezen we over Simeon, Anna
en Herodes. Het zijn mooie, maar
ook spannende verhalen!
Personeel
Juf Elma heeft haar werk gelukkig
weer op kunnen pakken, ze heeft
aangegeven dat ze de vrijdag graag
vrij wil hebben, daarom is
juf Annelies er vanaf 1 december
elke vrijdag. Juf Annelies, heel
hartelijk bedankt voor al het
invallen.
Juf Marina gaat naast juf Jeannette
in de instroomgroep beginnen, we
hopen dat de re-integratie goed
gaat en ze steeds meer werk kan
gaan oppakken. Juf Jeannette, heel
hartelijk welkom als
(inval)leerkracht! Veel plezier en
Gods zegen bij uw werk.

Bijbelse geschiedenis
Startpunt
Week 51
Deze laatste week voor de
Kerstvakantie lezen we verder in het
Kerstevangelie.
Wat een mooie verhalen om samen
te beleven in de gezellig versierde
klassen.

We nemen afscheid van meester
Hans van Hunen. We zijn hem erg
dankbaar voor zijn inzet in groep 8.
Vanaf de herfstvakantie tot de
kerstvakantie heeft hij met veel
inzet de lessen verzorgd in groep 8.
Heel hartelijk dank voor je inzet,
maar ook voor je betrokkenheid en
gezelligheid. We zullen je missen! Je
kunt nu weer heerlijk gaan genieten

van je (pre)pensioen. Ook willen we
juf Rosaly en juf Paula bedanken
voor jullie inzet en extra werkdagen.
Fijn dat zo de lessen in groep 8 door
konden gaan.
We willen meester Dirk van Vliet
verwelkomen die na de
kerstvakantie het werk in groep 8
gaat oppakken. Wij willen je heel
veel plezier toebidden bij je
dagelijkse werk.
Juf Anja: ook heel hartelijk bedankt
voor je inzet en flexibiliteit. We
hebben je veel in verschillende
groepen mogen inzetten, fijn dat je
dit voor onze school doet!
Ook een welkom aan juf Cindy die
na haar verlof in januari haar werk
weer gaat oppakken. Heel veel
werkplezier, fijn dat je er weer bent.
We willen juf Willemijn bedanken
voor het werk wat ze gedaan heeft.
Fijn dat zo het IB-werk doorgang kon
vinden.
Ook juf Gineke zien we weer terug
na de kerstvakantie! Zij zal op
dinsdag en donderdag in groep 4/5
staan. Welkom terug! Wat fijn om je
weer in ons midden te hebben.
Meester Savert mag (zo als het nu
lijkt) dinsdag 18 december weer
naar huis. Er volgt nog verdere
revalidatie, maar hoe dit zal gaan, is
op dit moment nog niet duidelijk.
Mooi om te zien hoe hij steeds
verder aan het herstellen is.

Post uit Kootwijkerbroek blijft
natuurlijk fijn!
Zijn adres is:
Klokkegat 3, 6741 EM Lunteren.
Uit het biopt bij Willem-Jan (de man
van juf Irma) is gebleken dat het
toch om een ander, nieuw soort
tumor gaat dan voorheen werd
gedacht. Deze soort gedraagt zich
agressiever. Komende maandag
worden er 6 tumoren in het hoofd,
door middel van een hoge dosering
straling, eenmalig bestraald.
Het blijft spannend hoe de toekomst
gaat, maar we mogen vertrouwen
dat God erbij is.
Juf Irma

Geboren
Bij Thijs uit groep 1/2a is het groot
feest. Hij heeft een zusje gekregen.
Wat is hij trots op de kleine Lieke.
We feliciteren het gezin aan de Jan
van der Heydenstraat 54 van harte
met de geboorte van dit lieve meisje
en wensen hen Gods zegen toe.
Afscheid
Een aantal kinderen gaan/hebben
onze school verlaten, dit zijn:
- Charlene, Jamilla en Milana
Goorhuis, zij gaan met hun
moeder verhuizen naar
Biddinghuizen en gaan daar naar
basisschool De Tamarisk.
- Sara en Naomi Pana zijn met
hun moeder weer terug gegaan
naar Roemenië.

Charlene, Jamilla, Milana, Sara en
Naomi, we willen jullie Gods zegen
toebidden met het lied:
Ga met God en Hij zal met je zijn
jou nabij op al je wegen
met Zijn raad en troost en zegen.
Ga met God en Hij zal met je zijn.
Ga met God en Hij zal met je zijn
bij gevaar, in bange tijden
over jou Zijn vleugels spreiden
Ga met God en Hij zal met je zijn.
Absentie
Regelmatig krijg ik (juf Keegstra)
mailtjes om door te geven dat een
leerling ziek is. Wilt u uw kind ziek
melden bij de eigen leerkracht? De
mailadressen van alle teamleden
staan in de schoolgids.
Sinterklaasfeest
We kijken terug op een zeer
geslaagd Sinterklaasfeest.
De Sint bleef gezellig een nachtje
slapen en op 5 december konden
we hem wakker maken. Hij had een
prachtig versierde nachtjapon aan.
Na het tandenpoetsen en haren
kammen begon de Sint aan zijn
bezoekjes in de klassen.
In de groepen 1 t/m 4 kregen alle
kinderen een mooi cadeautje.
In de groepen 5 t/m 8 hadden alle
kinderen de Sint een handje
geholpen.

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!
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.
Kerst in groep 1 en 2
Gewoon bijzonder ……!
In de klas wordt het al heel gezellig
met lampjes en prachtige werkjes.
Het Kerstfeest komt al dichterbij dus
zijn we ook al bezig met mooie
liedjes leren.
Op woensdag 19 december vieren
we dit samen met de kleuters. De
kinderen worden met de
ouder(s)/verzorger(s) om 19.00 uur
op school verwacht.
We zien uit naar een fijn Kerstfeest!
Kerstfeest groep 3 t/m 8
De groepen 3 t/m 8 vieren dit jaar
kerst in hun eigen klas.
Oproep
We zijn voor iedere klas op zoek
naar een kunstkerstboom.
Wie oh wie doet de zijne weg en wil
deze doneren aan school?
Alvast bedankt.

Wat waren er veel mooie surprises
te bewonderen!
De surprise tentoonstelling wordt
ieder jaar groter, prachtig!

Groep 1c
Na de kerstvakantie start er een
nieuwe kleutergroep: groep 1c. Juf
Jeannette Kroon en juf Marina
Stomphorst zullen samen deze
groep gaan draaien.
Deze groep begint met 6 leerlingen
en groeit uiteindelijk door naar
ongeveer 20 kinderen.

Hierbij heten we alvast van harte
welkom: Dylan Hotz (broertje van
Abby), Fenna Duits (zusje van
Lorena), Luuk van de Kamp (broertje
Daan en Thijs), Eva van den Brink
(zusje van Janine, Erwin en Lars),
Fleur Veldhuizen en Joep
Broekhuizen. We wensen jullie een
heel fijne tijd toe bij ons op school!
Veiligheidshesjes
Het is weer erg donker ’s morgens
vroeg. Veel kinderen gaan op de
fiets naar school. Als school willen
wij graag de veiligheid in het verkeer
stimuleren. Er zijn daarom
veiligheidshesjes (kindermaat)
verkrijgbaar bij juf Keegstra. Zo zijn
onze kinderen ook in het donker
goed zichtbaar.

hopen ook op uw meedenken
hierin! Als u in de kerstvakantie
langs de school komt en u ziet een
verdachte situatie, mail dan naar
directie@kbskootwijkerbroek.nl
Heeft u oudere kinderen, wilt u dan
met hen in gesprek gaan over deze
situatie?
Bartimeüs
Bartimeüs heeft een
inzamelingsactie gehouden voor
blinden en slechtzienden.
We hebben geld opgehaald voor
fietsen, tafels, braille boeken en
brailletoetsenborden.
Hiervoor hebben we onderstaande
oorkonde gekregen.
Groetjes Fabiënne en Yolene

Knutselen in Kootwijkerbroek
Woensdag 16 januari t/m woensdag
20 februari 13.30-15.00 8 t/m 12
jaar in de Essenburcht, opgave
beactive@barneveld.nl.
Voor meer info, zie poster op het
prikbord in de hal of
www.barneveld.nl/beactive

Agenda
19 dec
21 dec
21 dec

19.00 Kerstfeest gr. 1-2
Kerstfeest gr. 3-8
(in de klas)
Groep 1 en 2 vrij
Groep 5-8 middags vrij

24 dec
Kerstvakantie

t/m

4 jan
Leenlampjes fietscontrole
Tijdens de fietscontrole hebben we
verschillende leenlampjes
uitgedeeld aan kinderen waarbij de
fietsverlichting niet op orde was. We
hopen dat u als ouders inmiddels de
verlichting heeft gemaakt of laten
maken. Wilt u de leenlampjes weer
teruggeven aan school?
Alvast bedankt!
Vuurwerk
Ook dit jaar zijn veel kinderen al
druk met vuurwerk.
We zien het gelukkig niet op het
plein langskomen!
De groepen 5-8
krijgen morgen
(vrijdag) weer
een voorlichting
en een gratis
vuurwerkbril van de
Vuurwerkschuur.
Vandalisme
De afgelopen jaren is er rondom oud
en nieuw veel vernield rond de
school. Vorig jaar is er een mobiele
camera geplaatst, dit had een
positief effect. Ook dit jaar is het de
bedoeling dat er weer een mobiele
camera geplaatst wordt. Daarnaast
houdt de politie verscherpt toezicht
en buurtbewoners wordt gevraagd
verdachte situaties te melden. We

15 jan

Informatieavond
instroom

22 jan

Schoonmaakavond

23 jan

Schoonmaakmorgen

29 jan

Studiemiddag team,
gr. 1-8 ‘s middags vrij

Piep zei de Muis Kinderclub
Wat is de ‘PIEP zei de muis Club’?
De ‘Piep zei de muis club’ is ontwikkeld
voor kinderen van 5 tot en met 7 jaar
die extra steun nodig hebben omdat ze
thuis of in hun directe omgeving veel
meemaken op het gebied van stress en
spanningen. Bijvoorbeeld als een ouder
ernstig ziek wordt of depressief is, of er
sprake is van een scheiding, ruzie of
geweld. Andere voorbeelden waar u aan
kunt denken: als iemand komt te
overlijden of bij een ernstig ziek broertje
of zusje. Zie voor verdere informatie:
https://www.cjgbarneveld.nl/is/nieuwscjg-barneveld/piep-zei-de-muiskinderclub

Vakantie-activiteiten van Be-active:
Zie posters op het prikbord in de hal
en www.barneveld.nl/beactive

Verjaardagskalender
december-januari
Naam
december
14
Juf Gerlinde
Evianne v Middendorp
16
16
Juf Marian
17
Nathan Meijers
23
Bram v.d. Bosch
24
Sarah van Kooten
24
Yolene v.d. Top
29
Mareno Dekker
januari
3
Laura Vos
8
Bram de Bruyne

Groep

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

