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Vooraf
In deze laatste nieuwsbrief voor de
voorjaarsvakantie kijken we terug en
blikken we vooruit naar de komende
periode!
We wensen iedereen een hele
goede vakantie. Voor iedereen die
naar de sneeuw gaat…. we hopen
dat je ‘heel’ terug komt. Voor
iedereen die thuisblijft, geniet van
de rust, het voorjaar, de krokus, de
sneeuwklokjes en het jonge leven.

Bijbelse geschiedenis
Startpunt
Week 10
Deze week is het thema: Jezus op
weg naar Jeruzalem. We volgen
Jezus terwijl hij verhalen vertelt om
duidelijk te maken dat Hij in
Jeruzalem moet lijden en sterven,
voor de zonde van de mensen.
Petrus komt ook veel voor deze
week. Hij vertelt Jezus dat hij gelooft
dat Hij de Zoon van God is. Niet lang
daarna mag hij met Jezus mee de
berg op, waar hij getuige is van de
verheerlijking van Jezus.
Week 11
Jezus in Jeruzalem. We horen de
verhalen dat Jezus de tempel reinigt
van kooplieden en geldwisselaars.
Kort daarna zien we dat de
Schriftgeleerden hun best blijven
doen om Jezus te betrappen op
uitspraken, waarvoor ze hem
kunnen arresteren. Ze stellen

strikvragen en proberen Hem zo in
de val te lokken.
Personeel
Allereerst een verdrietig bericht. De
schoonvader van juf Hennie is op
zondag 17 februari gestorven. Juf
Hennie schreef zelf dat hij ‘Thuis’
mag zijn bij zijn Hemelse Vader. Wat
een rijkdom. Voor juf Hennie, haar
man en kinderen komt er een lege
plek. We willen hen opdragen aan
onze Vader en Zijn troost en
nabijheid toebidden.
Juf Gineke blijft voorlopig nog alleen
de morgens werken, juf Gerlinde is
’s middags in groep 4/5.
Juf Marina is maandag en
donderdag in de klas, dit gaat goed,
en is fijn om te zien.
Welkom
Na de voorjaarsvakantie mogen we
weer 3 nieuwe leerlingen
verwelkomen in groep 1c: Lizz Spelt
(zusje van Twan), Martijn Jansen
(broertje van Esmee) en Wim van de
Pol (broertje van Maria). We hopen
dat jullie snel gewend zijn en
wensen jullie een heel goede tijd toe
bij ons op school!
Geboren
Bij de familie van Harten aan de
Garderbroekerweg 215 is op 12
februari de kleine Linde geboren.
Met haar heeft Vera uit groep 1a/2a
er een nieuw zusje bij. We wensen
de ouders Arie en Willemieke, met
hun dochters Vera, Emma en de
kleine Linde veel liefde, geluk en
bovenal Gods zegen toe.

Themaweek School-Gezin-Kerk
Vorige week was het de themaweek
van School-Gezin-Kerk, met als
thema: Superhelden.
De Sing-In was de start van deze
week. We zongen de themaliederen
en keken naar een filmpje waarin
sommige van ons vertelden wie voor
hen een superheld was en wie er in
de Bijbel superhelden zijn.
Over een aantal van deze helden
hoorden wij in de Bijbelvertellingen:
Rachab, die dapper de verspieders
in haar huis verstopte. Het
dienstmeisje van Naäman, die hem
wees op de profeet uit haar eigen
land. En David, die de reus Goliath
versloeg met alleen een staf, slinger
en wat steentjes.
We sloten de week op zondag af
met een themadienst, waarbij wij
het verhaal van David en Goliath
nog eens hoorden. Ook zagen wij
daar nog een keer
de tekst die
centraal stond in
deze week: “Maar
wie hoopt op de
Heer krijgt nieuwe
kracht.”

Biddag
Dit jaar wordt er stil gestaan bij het
thema ‘Wat vraag jij?’.
De jonge koning Salomo mag aan
het begin van zijn regeringsperiode
aan God vragen wat hij wil. Hij denkt
niet alleen aan zichzelf, maar vraagt
om een wijs hart (1 Koningen 3:115).
In de dienst die begint om 9.30 uur
in de Hervormde kerk hoopt
dominee Peene ons hier meer over
te vertellen.
De kinderen van groep 3 t/m 8 gaan
met de klas naar de kerk. In groep 2
staat de juf ook stil bij het thema
biddag. Wanneer u uw zoon of
dochter uit groep 2 mee wilt nemen
naar de kerk, dan mag dat. Echter is
het wel de bedoeling dat ze na
afloop van de dienst gewoon weer
op school worden gebracht.
Spreekavonden en rapporten
Vrijdag 16 maart ontvangen de
leerlingen het 2e rapport. U
ontvangt vandaag al een uitnodiging
voor de spreekavond. (inleverdatum
uiterlijk 5 maart bij de
groepsleerkracht).
Er is geen spreekavond voor de
ouders van groep 8 leerlingen. De
VO gesprekken hebben al
plaatsgevonden.
Er is ook geen spreekavond voor de
leerlingen van groep 7, zij hebben na
de entreetoets een bespreking, in
dit gesprek wordt ook al een
voorlopig advies voor het VO
gegeven.
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

Verkeersveilige leerling van de dag
Gefeliciteerd Jody, geweldig veilig
hoe jij elke dag met je hesje aan
naar school fietst!

Leren lezen
Goed leren lezen is voor iedereen
belangrijk. Bij de kleuters schenken
we aandacht aan de
leesvoorwaarden door
verschillenden klank- en
rijmoefeningen te doen. In groep 3
gebruiken we de methode Veilig
Leren Lezen. Veel kinderen hebben
hier voldoende aan. Sommige
kinderen hebben meer oefening
nodig. Daarom gaan we binnenkort
op school beginnen met het
programma Bouw! Online lessen
voor het aanleren, inoefenen en
toepassen van de leerstof. Onder
begeleiding van een tutor gaat de
leerling aan de slag. De
onlineoefeningen passen zich aan
het niveau aan van de leerling.
Toetsen en rapportages maken de
voortgang zichtbaar. Enkele
kinderen uit de groepen 2,3 en 4
komen voor Bouw! in aanmerking.
Wanneer het programma geschikt is
voor uw kind, zal de leerkracht of de
IB-er dit met u bespreken. Het
programma is bedoeld voor kleuters
die nog wat moeite hebben met
rijmen, met klanken en letters en
kinderen uit groep 3 en 4 die moeite
hebben met het lezen. Enkele
kinderen uit groep 7 en 8 zullen
worden ‘opgeleid’ tot tutor. Op
school wordt per week 2 x 20
minuten gelezen. Daarnaast is het
gewenst dat een leerling thuis
wekelijks 20 minuten leest. Wilt u
meer weten over het programma
Bouw!? Kijkt u dan even op de site
van Lexima:
https://www.lexima.nl/dyslexiesoft
ware/bouw

Warme truiendag
Afgelopen vrijdag waren de
kinderen warm aangekleed. Het was
kouder dan normaal in de school.
We hebben hiermee aandacht
gevraagd voor een beter milieu.
Gelukkig scheen de zon buiten en
leek het wel lente en viel het mee.
In groep 1/2 waren ze goed
voorbereid, zie foto.

Vakantie activiteiten Be-active

Professor Uilebal
Kindermiddag uilenballen pluizen.
Wat zit er allemaal in een uilenbal?
Pluis dat lekker uit tijdens de
kindermiddag ‘Uilenballen pluizen’.
Een creatieve en leerzame middag
voor kinderen van 8 tot ongeveer 12
jaar.
Praktische informatie De workshop
‘Uilenballen pluizen’ is woensdag 27
februari a.s. op het Geldersch Erf op
Landgoed De Schaffelaar. We
beginnen om 13.30 uur en stoppen
rond 15.30 uur. Aanmelden via
klompcees@upcmail.nl is
noodzakelijk. De bijdrage voor deze
middag is € 5,00 per kind. Hiervoor
krijg je een leuke middag en ook nog
een zoekkaart en
een echt
pluisdiploma!

Agenda
25 febVoorjaarsvakantie
1 mrt
11 mrt

Gebedskring

13 mrt

Biddag

15 mrt

Rapport mee

19 mrt

Spreekavond gr 1-7

21 mrt

Spreekavond gr 1-7

Verjaardagskalender
januari-februari
Naam
Februari
26
Julian v.d. Brink
26
Tim van Essen
26
Juf Henny
maart
1
Tim Broekhuizen
4
Juf Marina
5
Stijn v.d. Berg
8
Evy Dekker
8
Lotte van Geresteijn
11
Daan v.d. Kamp
12
Noah v.d. Top
14
Evan v.d. Meer

Groep

4a
1/2b

4/5b
4a
3b
7a
5a
3b
4a

