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Vooraf
We zijn al weer een week aan het
werk in het nieuwe jaar. In deze
1e nieuwsbrief van 2019 wensen we
iedereen een gezegend nieuw jaar
toe! In de nieuwsbrief praten we u
weer bij.

Juf Marina en juf Jeannette zijn met
veel enthousiasme begonnen in
groep 1c, het lijkt nu echt een
gezinnetje met 6 kinderen, gelukkig
komen hier binnenkort al meer
kinderen bij.

Personeel
Juf Bertilda mag genieten van haar
verlof. Fijn dat ze het vol kon
houden. Nu maar afwachten
wanneer de baby geboren wordt.
Bijbelse geschiedenis
Startpunt
Week 3
We lezen deze week verhalen
rondom het thema 'Geroepen om...'
Hierbij komt onder andere het
verhaal over Johannes de Doper aan
bod.
Voor de Kerstvakantie hoorden we
over zijn geboorte en nu leren we
waarom hij zo'n belangrijke roeping
had!
Week 4
Deze week is het thema 'Woorden'.
We lezen verschillende verhalen
over het leven van de Here Jezus.
Hij komt o.a. op voor de weduwen
en wezen en legt uit wat Farizeeërs
zijn.
In de bovenbouw wordt het 'Onze
Vader' behandeld.
Een schitterend gebed om met de
kinderen te zingen of te bidden!

Meester Savert is gelukkig weer
thuis en revalideert nu van huis uit.
Hier zijn wij dankbaar voor. Zijn
werk op school kan hij helaas nog
niet op pakken.
Juf Marian heeft in de vakantie haar
40-jarig jubileum mogen vieren. Van
harte gefeliciteerd juf Marian met
dit jubileum! We zijn dankbaar voor
alles wat zij in al die jaren voor de
Koningin Beatrixschool heeft
betekend!
(Op haar eigen verzoek is hier weinig
aandacht aan besteed).
Meester Dirk is begonnen, fijn dat
hij bij ons is gekomen. We wensen
hem veel succes, plezier en Gods
zegen toe.
Welkom bij ons op school.
Ook juf Gineke en juf Cindy zijn al
weer op school begonnen. Fijn dat
zij er weer zijn. We wensen hen ook
veel succes en Gods zegen!

Geboren
Mama is nog mama,
Papa blijft gewoon papa.
Aan mij wacht een hele nieuwe klus
Ik ben nu echt een grote zus!
Dit stond op het geboortekaartje
van Femm. Zij is 7 december
geboren in het gezin van Gert-Jan en
Willy Evers. Jara is de grote zus.
Wij willen jullie van harte feliciteren
met dit wonder.
Afscheid
Sem van Dijk uit groep 4a is in
januari gestart op De Vogelhorst in
Barneveld. Sem is al even
terug geweest om te vertellen dat
hij het goed naar zijn zin heeft in zijn
nieuwe klas. Fijn! Op de laatste
schooldag op onze school hebben
de kinderen van groep 4 gezongen:
De Here zegent jou en Hij beschermt
jou
Hij schijnt Zijn licht over jouw leven.
Hij zal genadig zijn en heel dicht bij
jou zijn,
Hij zal Zijn vrede aan jou geven.
Sem, dit wensen we jou ook
toe. Heel veel plezier en geluk op
De Vogelhorst. We hopen dat je af
en toe even bij ons binnenloopt om
te vertellen hoe het met je gaat. Tot
ziens!

Vragenlijst invullen.
De ouders van de groepen 2 t/m 8
hebben een mail gekregen met
daarin de vraag om een vragenlijst
over de kwaliteit van de Koningin
Beatrixschool in te vullen. Voor de
betrouwbaarheid van dit onderzoek
is het belangrijk dat minstens 50%
van de ouders deze vragenlijst heeft
ingevuld. We zitten nu op 25%, een
mooie score na 3 dagen, maar we
zijn er nog niet. Daarom mijn vraag
of u deze vragenlijst nog voor de
school wilt invullen.
Alvast hartelijk dank.
Deze vragenlijsten worden ook bij
de kinderen van groep 7 en 8 en bij
de teamleden afgenomen. Zo krijgen
we input voor het nieuwe
schoolplan wat dit jaar nog voor de
komende 4 jaar geschreven gaat
worden.

In de volgende nieuwsbrief kunt u
hier meer over lezen.

Schoonmaak
Wat fijn dat
al veel
ouders zich
aan het begin
van het schooljaar hebben
opgegeven om mee te helpen bij de
schoonmaak van onze school!
Neemt u zelf een emmer en een
schoonmaakdoek mee?
We kunnen altijd meer hulp
gebruiken. U kunt zich aanmelden
bij onderstaande ouders of
spontaan een handje mee komen
helpen. Een schone school is toch
ook een gezamenlijke
verantwoordelijkheid.
Coördinatie schoonmaak:
Heidi van Essen: 06-29623387
Bea van Lagen: 0342-400558

Cursus van het CJG
Het Centrum voor Jeugd en Gezin
(CJG) Barneveld organiseert in het
voorjaar van 2019 weer
verschillende cursussen, trainingen
en lezingen.
De Kinderclub “Piep zei de Muis” is
bedoeld voor kinderen van 5 tot en
met 7 jaar die extra steun nodig
hebben omdat ze thuis, of in hun
directe omgeving, te maken hebben
met stress en spanningen.
De weerbaarheidstraining Rots en
Water helpt kinderen om voor
zichzelf op te komen én om beter
met andere mensen om te gaan. Er
is een training voor kinderen van 6
tot en met 10 jaar en voor jongeren
van 11 tot en met 14 jaar.
Er zijn workshops over opvoeden,
een cursus ‘Gescheiden Opvoeden’,
een cursus ‘Pittige Pubers’ en een
lezing door Colette de Bruijn: ‘De
aanpak van autisme, van probleem
naar oplossing.’
Zie voor verdere
informatie https://www.cjgbarnevel
d.nl/is/nieuws-cjgbarneveld/actueel-groepsaanbodcjg-barneveld?fromNewspage=/

Open middag
Op donderdag 7 februari is onze
jaarlijkse open middag. Wilt u
eventuele ‘nieuwe’ ouders in uw
omgeving hierop attenderen?
Ook ouders van onze school worden
van harte uitgenodigd om met hun
3-jarige kind
alvast
kennis te
komen
maken.

Vandalisme
Toen we na de vakantie gingen
kijken wat de ‘schade’ was kwamen
we tot de conclusie dat er helemaal
niets is vernield. Hier zijn we erg blij
en dankbaar voor! Na het opruimen
van wat glaswerk en vuurwerkafval
zag het er allemaal prima uit. Erg fijn
om zo het jaar te kunnen beginnen.
Kledingcontainer
De opbrengst van de afgelopen
maanden: € 451.50.
Dit geld wordt gebruikt voor het
onderhoud van het schoolplein.
Iedereen die kleding in de container
heeft gedaan, hartelijk bedankt.
We zijn hier erg blij mee. Blijft u
meedoen?

Agenda
15 jan

Informatieavond
instroom

22 jan

Schoonmaakavond

23 jan

Schoonmaakmorgen

29 jan

Studiemiddag, kinderen
vanaf 12.00 uur vrij!!!

7 feb

Open middag

11-17
feb

Themaweek
School-Gezin-Kerk

Verjaardagskalender
december-januari
Naam
januari
13
Daan van Lagen
14
Roan Gerrits
14
Henrieke v.d. Kamp
14
Luka Postema
17
Tessa Heinst
19
Juf Ali
21
Jari Breed
22
Rens van Kooten
22
Juf Bertilda
23
Thijs v.d. Brink
24
Sienna de Fauw
24
Milan Mandersloot

Groep

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

