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Vooraf
Voor u ligt weer een nieuwe
nieuwsbrief. We ‘blikken’ terug en
kijken vooruit.
Donderdag 18 april houden we onze
Paasviering, mooi om dit met elkaar
te mogen doen. Daarna hebben we
ruim 2 weken vakantie waarin we
mogen genieten van de rust,
Koningsdag en Bevrijdingsdag. Als
team willen we u hele goede
Paasdagen toebidden en een hele
fijne vakantie.

Bijbelse geschiedenis
Startpunt
Week 16
We vertellen verhalen over het
lijden en sterven van de Here Jezus.
Week 19
Deze week volgen we het
spannende verhaal van Koning
Hizkia van Juda. Jesaja profeteert in
die tijd, en wat hij voorspelde komt
uit: de koning van Assur trekt op
tegen de sterke steden van Juda.
Koning Sanherib en zijn leger maken
het leger van Juda belachelijk en
spotten met hun God. Maar Jesaja
profeteert: "Vertrouw op God, laat
je niet van de wijs brengen door de
koning van Assur en alle lelijke
dingen die hij zegt. Zou er toch een
uitkomst komen?

Personeel
Juf Willemijn
en haar man
Dick hebben
op 1 april een
zoontje
ontvangen
(nee, geen
grap). Ze
hebben hem
de naam Pelle gegeven. Omdat Pelle
een virus heeft zijn hij en juf
Willemijn nog in het ziekenhuis.
Ze hopen vrijdag (morgen) naar
huis te gaan.
Van harte gefeliciteerd met dit
kleine wonder! Het adres van juf
Willemijn is: Schapendrift 12,
3773CC Barneveld.
Dinsdag hebben we Juf Bertilda (en
haar man) en Bente op school
mogen
begroeten.
Het gaat
goed met
hen allemaal,
fijn om hen
weer te zien.

Geboren
Bij de familie Valeijn is zaterdag een
jongetje geboren: Casper! Hij is het
broertje van Olivier uit groep 1/2b.
Van harte gefeliciteerd allemaal en
het is fijn Olivier, dat jij zo’n stoere
grote broer bent!

Afscheid
Op dinsdag 2 april heeft groep 5a
afscheid genomen van Djayla Bikker.

Djayla is met haar moeder verhuisd
naar Doornspijk.
Djayla, we wensen je veel geluk op
de Ds. Baxschool.
Na de meivakantie gaan Indy, Dylan
en Ryan ter Haar naar IKC Juliana in
Barneveld. Op 18 april neemt groep
2a afscheid van Indy, groep 3a van
Dylan en groep 5b van Ryan. We
wensen jullie een gezellige laatste
schoolweek toe en een goede en
fijne tijd op jullie nieuwe school.
We willen Djayla, Indy, Dylan en
Ryan Gods zegen toe bidden 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
Paasviering
Volgende week vieren we samen het
Paasfeest in de kerk.
U heeft uw kind(eren) er al vast al
over gehoord! Het thema is 'Een
nieuw begin'.
De kinderen hebben die donderdag
(18 april) een continurooster.
Ze zijn dan 14:15 uit.
's Avonds worden ze tussen 18:30
en 18:40 weer in hun klas verwacht.
Ze lopen dan samen met hun
leerkracht naar de kerk. De kinderen
van groep 1 t/m 3 kunnen na afloop
voorin de kerk opgehaald worden.
We hopen u te zien! In de digitale
bijlage vindt u de uitnodiging.

Schoolfruit
De afgelopen 19 weken hebben we
schoolfruit ontvangen.
Volgende week is de laatste week.
Na de meivakantie moeten de
kinderen weer zelf een
tussendoortje meenemen.
Woensdag, donderdag en vrijdag
blijven gewoon fruitdagen.
Theoretisch verkeersexamen
Afgelopen donderdag 4 april was
het zover. We hadden van tevoren
uitgebreid geoefend en we zaten er
klaar voor om 08:45. Dit jaar zouden
we het examen voor het eerst
digitaal afnemen. Helaas dacht de
website daar anders over...
Het geduld van de kinderen werd
aardig op de proef gesteld!
Uiteindelijk hebben kinderen het
examen 's middags op papier
gemaakt. En het eindresultaat was
prachtig: iedereen in 1 keer
geslaagd! Super goed gedaan!

Woensdag 15 mei is het
praktijkexamen.
Alle kinderen moeten hiervoor een
goedgekeurde fiets hebben.
Check de website voor alle
regels: https://examen.vvn.nl/fietsc
heck. De kinderen van groep 7
hebben allemaal een kaart gekregen
van de fietsroute. Tip: oefen de
route alvast een keer in de
meivakantie.
Centrale eindtoets
Het is bijna zover, de Centrale
Eindtoets wordt afgenomen in groep
8. De Centrale Eindtoets bestaat in
2019 uit 165 vragen en wordt in
twee dagdelen afgenomen:
dinsdagochtend 16 april en
woensdagochtend 17 april.
Het facultatieve onderdeel
wereldoriëntatie nemen wij dit
cursusjaar niet af. We wensen de
leerlingen in groep 8 veel succes bij
het maken van de toets!

Parkeren
Het parkeerterrein van de firma
Hootsen is privéterrein en tijdens
openingstijden van de winkel
uitsluitend bedoeld voor bezoekers
van de winkel. Wij mogen dit
parkeerterrein hierdoor alleen
’s morgens tot 9.00 uur gebruiken
voor kort parkeren en alleen in de
vakken!
Na 9.00 uur mogen we dit
parkeerterrein niet gebruiken.
Wilt u, als ouders en verzorgers, ons
helpen om hierin een ‘goede buur’
te zijn?

Spelbus Be Active
Vanaf afgelopen maandag is de
spelbus van Be Acitve weer gaan
rijden. Elke dinsdag (met
uitzondering van
de vakanties)
staat hij vanaf
18.15 op de
Tjaskerstraat in
Kootwijkerbroek.
Iedereen is van
harte welkom om
te komen spelen.

Koningsspelen
Morgen is het zo ver… De
Koningsspelen. We beginnen met
een ontbijt in de klas en gaan om
half 10 de vlag hijsen en het
Wilhelmus zingen. Daarna zijn er de
spellen. De oudercommissie heeft
weer een mooi programma
gemaakt, hartelijk dank hier voor.

12 apr

Koningsspelen
Gr. 5-8 middag vrij

16, 17 apr

Eindtoets gr 8

18 apr

Continurooster tot
14.15

18 apr

Paasviering (kerk)

19 apr–4 mei

Meivakantie

6 mei

Gebedskring

7 mei

Sing-in

14 mei

Schoolfotograaf

23 mei

Juffendag kleuters

30,31 mei

kinderen zijn vrij.

Schoolvoetbal
Vrijdag 5 april was het zo ver, het
voetbaltoernooi. Wat was het
prachtig weer en wat hebben de
kinderen goed hun best gedaan! We
hebben als school heel wat bekers
mee naar Kootwijkerbroek
genomen! Alle ouders/oud
leerlingen die gecoached hebben
hartelijk dank. Ook alle ouders die
kinderen vervoerd hebben hartelijk
dank. Maar ook fijn dat er zoveel
supporters waren. Met elkaar was
het een mooie dag.

Agenda

Verjaardagskalender
maart
april
12
15
16
16
17
21
22
25
25
26
26
27
27
28
28
29
30
30
7
7

Naam

Groep

Ryan ter Haar
Saar Fraanje
Tom Moerman
Dyline Threels
Janieke de Jong
Reem Maksouma
Juf Elma
Manuel Minekus
Maïsa v.d. Top
Mats v.d. Brink
Thijs Veldhuizen
Arjan Groenevelt
Noa Rozenberg
Coen v.d. Loenhorst
Anouk Minekus
Ilse van Iwaarden
Rens van Huigenbos
Meester Ferdie
Levi Budding
Leah v.d. top

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

