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Vooraf
In deze nieuwsbrief kijken we even
terug en blikken we vooruit naar de
komende periode!
Leest u weer mee?
Bijbelse geschiedenis
Startpunt
Week 5
Deze week is het thema 'Woorden
en daden.'
Stel je voor: een ander kind geeft jou
een flinke tik. Je rolt over het plein.
Je staat op en... (vul zelf maar in).
Deze week gaan we het hebben
over de woorden die Jezus sprak
over naastenliefde.
Best lastig als dingen soms heel
dichtbij komen..
We duiken samen de Bijbel in om te
kijken wat we hierover van Jezus
kunnen leren!
Week 6
Deze week is het thema:
'Onderweg'.
De verhalen van de deze week gaan
deels over Johannes de Doper. Een
verhalenreeks met een heftig einde
helaas..
We sluiten de week af met het
welbekende verhaal van de maaltijd
met de 5 broden en 2 vissen. Wat
een wonder
blijft dat toch!
Personeel
Hallo allemaal,
Hier weer eens even een berichtje
van mij, meester Savert. Hopelijk
gaat het allemaal goed met jullie op
school (maar ook thuis natuurlijk). Ik
ga langzaamaan weer wat vooruit.

Iedere week twee keer fysiotherapie
om te werken aan mijn conditie.
Elke dag een poosje wandelen als
het redelijk weer is. Inmiddels heb ik
een nieuwe e-bike gekocht. Al even
gefietst naar de supermarkt en een
brief gepost. Met een helm op!! Ik
hoop als alles goed gaat in februari
weer eens op school te komen
kijken bij jullie. Ik mis jullie oprecht.
Bedankt voor de mooie knutsels en
lieve kaarten die ik regelmatig van
jullie krijg. Ze
hangen bij ons in
huis.
Een hartelijke
groet vanuit
Lunteren.
LIO-stage
Hallo, mijn naam is Femke van
Essen. Ik ben 20 jaar en woon in
Kootwijkerbroek.
Vanaf februari hoop
ik mijn LIO stage te
lopen op woensdag
t/m vrijdag in groep
6. Ik volg de
opleiding tot leraar
basisonderwijs op de Christelijke
Hogeschool in Ede. In mijn vrije tijd
geniet ik van muziek, wandelen in
de buitenlucht en samen zijn met
familie en vrienden.
Wanneer u nog meer van mij wilt
weten, spreek mij dan gerust aan!
Vanaf het moment dat ik mijn LIO ga
starten, ben ik ook bereikbaar via de
mail: f.vanessen@kbskootwijkerbroek.nl

Vragenlijst invullen - herinnering
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 48%, een
mooie score, maar we zijn er nog
niet. Daarom mijn vraag of u deze
vragenlijst nog voor de school wilt
invullen.
Alvast hartelijk dank.
Schoonmaak
Wat is er hard gewerkt door de
moeders. De hele school is weer
schoon en het ruikt heerlijk. Alle
‘poetsers’ heel hartelijk dank!

Uitstapje van de kleuters
Woensdagmorgen gingen alle
kinderen van
groep 2 (met
begeleidende
moeders) naar
Barneveld.
Daar was in de bibliotheek de
muzikale kindervoorstelling: Een
huis voor Harry.
De kinderen luisterden aandachtig
naar het verhaal over de kat Harry
die liever niet naar buiten gaat,
binnen is het veiliger. Tot Vera hem
vraagt om tikkertje te spelen. Dat
wil hij wel. Maar hij raakt haar kwijt.
Hij weet niet meer waar hij is. Hoe
vindt hij de weg terug naar huis?
Het was een gezellige en leerzame
morgen, op school gaan we hier
verder over doorpraten.

Groep 8 bezoekt de Meerwaarde
Dinsdagmiddag 29 januari is het
zover: de bezoekdag aan De
Meerwaarde. Houdt er rekening
mee dat uw kind (groep 8) later
thuis is, namelijk rond 16:00 uur op
school. Daarnaast ook handig om
die dag op de fiets naar school te
komen. Ook wil ik bij deze een
oproep doen voor een ouder die wil
meefietsen en begeleiden. Tot nog
toe heb ik niet genoeg reactie
gehad. Aangezien het een
studiemiddag is, kunnen meester
Dirk en meester Ferdie niet allebei
mee. Gekozen is om meester Ferdie
mee te sturen. Voor de kinderen
natuurlijk jammer dat ze hun vrije
middag inleveren, maar aan de
andere kant is het ook reuze goed
om te investeren in de toekomst. Bij
verdere vragen, opmerkingen en/of
aanmeldingen kunt u bij meester
Ferdie terecht.
Sneeuwpret

Ook al houdt een leraar het hoofd
koel, dat maakt hem nog geen
ijsmeester.’
Open middag
In de vorige nieuwsbrief en in de
Barneveldse Krant heeft u kunnen
lezen dat op donderdagmiddag
7 februari de open middag gepland
staat. In een bijlage bij deze
nieuwsbrief (mail) vindt u de flyer
met informatie.
Themaweek School-Gezin-Kerk

Dit is het thema waar we van 11 tot
en met 15 februari bij stil staan.
Binnenkort ontvangt u hierover
meer informatie.
Noteert u al wel zondag 17 februari
in uw agenda, want dan sluiten we
de themaweek School-Gezin-Kerk
gezamenlijk af. De kerkdienst begint
om 09.30 uur in de Hervormde kerk
in Kootwijkerbroek.

Wat een sneeuwpret bij de kinderen
en wat een gladheid op de straten.
Moet er eindelijk gestrooid worden,
zijn de Pieten alweer naar Spanje.
Erg handig natuurlijk. Maar aan de
andere kant was het natuurlijk
prachtig om te zien hoe vriendelijk
de kinderen elkaar te lijf gingen met
alles wat maar op een sneeuwbal
leek. Het voetbalveld was de ‘placeto-be’. Er werd gekozen om een
keer niet te voetballen, maar te
sneeuwballen. Wilde je geen
sneeuw in je neus, dan was
wegblijven van het voetbalveld de
beste keus!  De kinderen hebben
weer genoten van de prachtige
natuur. Heel misschien hebben
sommigen het ook wel erg koud
gehad door
de lokale
sneeuwval
in de nek en
op het
hoofd.
Toch zou het fijn zijn als het
binnenkort weer ijsvrij is …

Roosters overblijven
U heeft als het goed is voor de
kerstvakantie de nieuwe roosters
voor het overblijven/pleinwacht
ontvangen. Wanneer u hier nog niet
over beschikt, wilt u dan een mail
sturen naar juf Irma
i.roggeveen@kbskootwijkerbroek.nl
In de afgelopen weken waren niet
alle ouders aanwezig. Dit kan
doordat u nog niet op de hoogte
was. Echter doen we een dringende
oproep om de datums waarop u
verwacht wordt in uw agenda te
noteren. Het zou fijn zijn als er in de
komende periode geen ouders
afwezig zijn!

Agenda
29 jan

Studiemiddag, kinderen
vanaf 12.00 uur vrij!!!

7 feb

Open middag

11 feb

Gebedskring

11-17
feb

Themaweek
School-Gezin-Kerk

15

Warme truiendag

17 feb

Themadienst SchoolGezin-Kerk

Verjaardagskalender
januari-februari
Naam
januari
26
Bente v.d. Brink
28
Amy v. Middendorp
februari
1
Marjolein Ansink
4
Zoë Verhoef
6
Esri Vos
7
Nathalie v.d. Berg
7
Lindsy v. Essen

Groep

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

