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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 7

Deze week is het thema
'Verandering'.
Jezus heeft deze week diverse
ontmoetingen.
Een tollenaar, een
belastinginner... nou niet
bepaald de lievelingen van de
samenleving destijds.
Bij deze ontmoetingen kijkt Jezus
niet naar de buitenkant.
Hij kijkt wat er om gaat in de
harten van mensen!
Week 8

Deze week is het thema: 'Vragen
en nog eens vragen!'
Jezus vertelde veel tijdens zijn
reizen door Israël.
Daarnaast werden Hem ook veel
vragen gesteld.
Wij kunnen in deze tijd niet meer
letterlijk met Hem meereizen.
Deze week praten we over
bidden.
Dé manier
om toch je
vragen aan
Jezus te
stellen en
met Hem
te praten!

Personeel
Op 30 januari is
in het gezin van
juf Bertilda en
haar man Arjan
een meisje
geboren. Ze heet
Bente. Met moeder en dochter gaat
het goed. Als u een kaart wilt sturen
mag u die zonder postzegel op
school brengen. Wij zorgen ervoor
dat hij bij juf Bertilda komt
(vanwege het werk van Arjan komt
het adres niet in de nieuwsbrief).
Welkom
In groep 1c zijn weer 3 nieuwe
kinderen ingestroomd: Cees van
Middendorp (broertje van Evianne,
Geralde en Jolinde), Layla Lijbers en
Robin Thomassen. We heten hen
van harte welkom en hopen dat ze
snel gewend zijn bij ons op school!
Open middag
Vanmiddag is onze open middag.
We hopen weer veel (nieuwe)
ouders en kinderen te ontmoeten!
Aanmelden schooljaar 2019-2020
We zijn inmiddels druk bezig om de
instroom van leerlingen voor
volgend schooljaar in beeld te
krijgen. Als uw kind volgend
schooljaar 4 jaar wordt, willen we
vragen om hem/haar zo snel
mogelijk aan te melden bij ons op
school. Aanmeldingsformulieren zijn
verkrijgbaar op school of te
downloaden op onze website:
www.kbskootwijkerbroek.nl

Themaweek
School-GezinKerk
Volgende
week hebben
we onze jaarlijkse themaweek met
dit keer het thema ‘Superhelden’.
We denken na over hoe je een held
kunt zijn, welke helden er in de
bijbel zijn en dat gewone, ‘nietbijzondere’ mensen voor God juist
een held kunnen zijn!

We starten de week met een sing-in.
Elk gezin ontvangt volgende week
een themaboekje. Wilt u dit boekje
lezen in uw gezin?
We willen u hierbij ook van harte
uitnodigen voor de afsluitende
themadienst in de Hervormde Kerk
Kootwijkerbroek op zondag 17
februari om 9.30 uur.
Dit jaar is er geen goed doel
gekoppeld aan de themaweek. Er
staat een paar weken later, in
maart, een goed-doel-actie gepland.
U hoort hier later meer over.
Vragenlijst
Iedereen die de vragenlijst heeft
ingevuld heel hartelijk bedankt. We
hebben een respons van bijna 60%,
dit geeft een betrouwbaar beeld.
We gaan de gegevens nog
analyseren en bespreken binnen het
team en de MR. Op een later tijdstip

hoort u de uitkomst en wat we hier
mee gaan doen.
Nogmaals hartelijk dank.
Warme truiendag
Let op… 15 febr. is
het weer zo ver.
De warme
truiendag. De
verwarming gaat
zowel in het hoofdgebouw als in het
Boshoekje een aantal graden naar
beneden.
Wilt u zorgen dat uw kind een
warme trui aantrekt naar school?
Achtergrondinformatie:
Met Warmetruiendag laat
Nederland de kracht zien van nononsense klimaatbeleid. Maar liefst
36% van de Nederlandse CO2uitstoot komt door het koelen en
verwarmen van gebouwen; minder
stoken is dus cruciaal. Met
Warmetruiendag zetten decentrale
overheden en leden van
Klimaatverbond Nederland dan ook
de vraagkant centraal: wereldwijd
kunnen we maar liefst 70% energie
besparen door slim met energie om
te gaan.
Vertrouwenspersoon
Wij zijn juf Rosaly Boekhorst (groep
5) en juf Hennie Wardenaar (groep
6). Tevens zijn wij ook
contactpersoon van onze school. Dit
houdt in dat kinderen van groep 3
t/m 8 altijd bij ons terecht kunnen
om ons iets vertrouwelijks te
vertellen. Natuurlijk kan dat ook bij
de eigen meester of juf, maar soms
is het voor een leerling prettiger om
iets te delen met een persoon
buiten de leerkracht om. Ieder jaar
brengen we een bezoekje in alle
groepen, zodat de kinderen weten
wie we zijn en waarvoor ze bij ons
terecht kunnen. En dat bezoekje
vindt plaats in de komende periode.
Groep 8 bezoekt de Meerwaarde
Afgelopen dinsdag 29 januari, is
groep 8 naar De Meerwaarde
geweest. Om een route te volgen
over Zorg en Welzijn en Techniek. Bij
Zorg en Welzijn hebben de kinderen

pannenkoeken gebakken, wiskunde
gehad, ze hebben gegymd en een
fruit quiz gehad. De kinderen bij
Techniek hebben een pennenbakje
gemaakt of een pennenhouder, ze
zijn bij Groen geweest, ze hebben
gegymd en wiskunde gehad. Ik ben
bij de route Techniek geweest, bij
Groen mochten we een slang
vasthouden,
en bij gym
hebben we
mega
tafeltennis
gedaan. Het
was heel leuk!
Gemaakt door
Jasmin van Essen
BHV
Woensdag 6 feb. zijn alle BHV-ers
van de school weer op ‘herhaling’
geweest. Er is weer veel geleerd.

Start. Na je aanmelding bespreek je
met de coördinator hoe de
vrijwilliger jou en je gezin kan
helpen. Jouw vragen zijn daarbij het
uitgangspunt; de ondersteuning
wordt dan afgestemd op wat voor
jou, of voor jullie gezin nodig is.
Daarna wordt een vrijwilliger aan je
voorgesteld. Als het klikt, komt de
vrijwilliger wekelijks of
tweewekelijks bij je thuis. Samen
bespreek je op welke wijze jij steun.
Hoe lang de ondersteuning duurt, is
afhankelijk van de vraag en kan
variëren van 3 maanden tot
ongeveer 1 jaar, in sommige
gevallen ook langer.
Denk je dat Home-Start iets voor jou
of je gezin kan zijn? Neem dan
contact op met Ina van der Giessen,
coördinator HomeStart/Vrijwilligerswerk CJG
Barneveld, mobiel 06-23411081,
email vrijwilligers@cjgbarneveld.nl

Agenda

Home-Start (cursus CJG)
Ieder gezin heeft weleens een
periode dat het minder goed gaat.
Misschien is er sprake van ziekte,
echtscheiding, van zorg om de
kinderen, weinig vrienden of familie
in de buurt. Je kunt het gevoel
hebben er helemaal alleen voor te
staan. Opvoeden kan dan pittig zijn.
Het kan dan een opluchting zijn als
iemand tijd heeft om naar je te
luisteren, een handje helpt met
praktische zaken of samen met jou
en de kinderen iets gezelligs doet.
Een vrijwilliger van Home-Start biedt
je dan een steuntje in de rug. Hoe
werkt het? Iedereen, met kinderen
in de leeftijd van 0-18 jaar of als je
zwanger bent, kan zich aanmelden
voor ondersteuning door Home-
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Verjaardagskalender
januari-februari
Naam
Februari
16
Jonathan Hazeleger
16
Britt van Lagen
16
Juf Emmalieke
18
Jens Brunekreef
18
Max v.d Hudding
20
Bart Krikke

Groep

5a
5a
7
4a
4a
8a

