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Vooraf
In deze nieuwsbrief blikken we terug
op diverse activiteiten die er zijn
geweest en brengen we u op de
hoogte van de laatste nieuwtjes.
Ook vindt u in deze nieuwsbrief het
vakantierooster voor het cursusjaar
2019-2020. Veel leesplezier.
Bijbelse geschiedenis
Startpunt
Week 22
Stel je voor: je gaat lekker met
vakantie naar Italië.
Jij praat gewoon Nederlands en je
ouders ook. Gelukkig is er een gids,
die beide talen spreekt.
Nederlands èn Italiaans. Hij of zij
vertaalt zodat je weet wat de ander
zegt. Met Pinksteren is er ook z'n
Gids gekomen.
Deze week
horen we de
verhalen over
Pinksteren
Week 23
Deze week is het thema: 'Waar het
hart van vol is...' Deze week horen
we verhalen over de eerste
Christenen. De Here Jezus is net
terug gegaan naar de hemel en de
Heilige Geest is op aarde
gekomen. Veel mensen komen tot
geloof en laten zich onderdompelen
om aan te geven dat ze bij Jezus
willen horen.
De Christenen hebben het niet
makkelijk. De Sadduceeën proberen
hen gevangen te zetten. Sommige
mensen moeten een keuze voor
Jezus zelfs met de dood bekopen!

Personeel
Allereerst wil ik iedereen bedanken
voor de vele kaarten en andere
vormen van meeleven die ik
gekregen heb rond het overlijden
van mijn schoonmoeder en van mijn
moeder. Het is geweldig om al dit
meeleven te ervaren. Echt
hartverwarmend.
Meester Savert is al weer op school
geweest en heeft Tiemen geholpen
met het snoeien. Fijn dat hij dit al
weer op kan pakken. Samen met de
Arbo arts zijn we aan het kijken wat
hij op kan pakken. Hij is verhuisd
naar: De Haverkamp 116. 6741PM
Lunteren. Dit is voor 1 jaar.
We nemen afscheid van juf Femke,
morgen (vrijdag) is haar laatste LIOdag. Bedankt voor je inzet en voor
alles wat je voor groep 6 en de
school hebt gedaan. Tot ziens.
Juf Bertilda is nu op woensdag en
vrijdag in groep 6.
Geboren
In het gezin Van de Pol is een meisje
geboren, ze heet Karola en is een
zusje van Maria (groep 1/2a) en van
Wim (groep 1c).Van harte
gefeliciteerd met dit kleine wonder!
Giga Kangoeroedag
De groepen 1 en 2 hebben op
vrijdag 17 mei een gezellige en
sportieve ochtend gehad bij
korfbalvereniging DWS. Wat hadden
de vrijwilligers daar leuke
korfbalspelletjes voor onze kleuters
bedacht!! Ieder kind kon op eigen
niveau meedoen. Tussendoor was er
drinken en een gezonde snack en de

ochtend werd afgesloten met een
lekker broodje knakworst voor alle
kinderen en begeleiders! We
bedanken DWS voor de ontzettend
leuke ochtend die ze georganiseerd
hebben én de
moeders die
wilden helpen
door een
groepje
kinderen te
begeleiden.
Vakantierooster
Het vakantierooster voor het
cursusjaar 2019/2020 ziet er als
volgt uit:
Datum
2 sept
Eerste schooldag
21-25 okt
Herfstvakantie
23 dec-3 jan
Kerstvakantie
24-28 feb
Voorjaarsvakantie
10-13 apr.
Pasen
27 apr– 8 mei
Meivakantie
21+22 mei
Hemelvaart
1 juni
Pinksteren
20 juli-28 aug
Zomervakantie
Praktisch verkeersexamen
Alle kinderen
van groep 7
zijn in één
keer
geslaagd
voor het
theorie- en
het
praktijkexamen! WOEHOE! Super
goed gedaan door iedereen!
Het theorie-examen was op school
en het praktijkexamen van vorige
week werd verreden in Barneveld.

De start is traditioneel bij het
hulpverleningscentrum. De finish is
daar ook. Juf Emmalieke heeft die
dag samen met een aantal ouders
de hele groep 7 meegenomen en
met groot succes dus.
In het geheim is er zelfs nog een ijsje
gegeten om het te vieren! In het
heerlijke zonnetje van die dag kon
een ijsje natúúrlijk niet ontbreken.
Allemaal van harte proficiat met het
behalen van het diploma!

Entreetoets
De entreetoets is weer geweest, de
leerlingen hebben hard gewerkt en
goed hun best gedaan. We zijn
nieuwsgierig naar de uitslag.
Eindtoets groep 8
Zoals u waarschijnlijk hebt gelezen
of gehoord hebben sommige
leerlingen die de Eindtoets hebben
gemaakt een verkeerd
toetsadvies gekregen. Dit is niet van
toepassing op onze leerlingen
omdat wij de Centrale Eindtoets van
Cito hebben gemaakt. De verkeerde
adviezen zijn gegeven aan kinderen
die de eindtoets Route 8, IEP, DIA en
AMN hebben gemaakt. Onze
leerlingen in groep 8 hebben dus
een correct toetsadvies gekregen.
Uitslag eindtoets groep 8
Op 16 en 17 april hebben de
leerlingen uit groep 8 de Centrale
Eindtoets gemaakt. Vorige week
dinsdag werden de resultaten
bekend en hebben de leerlingen het
leerlingrapport mee naar huis
gekregen. We zijn trots op de
jongens en meiden uit groep 8. Ze
hebben allemaal goed hun best
gedaan en hebben gescoord op het
niveau dat past bij hun uitstroom
naar het Voortgezet Onderwijs. Dit
cursusjaar stromen er 15 leerlingen
uit naar de Kaderberoepsgerichte

leerweg van het VMBO en 18
leerlingen naar TL/Havo/VWO. De
gemiddelde score op onze school
was dit jaar 531,6. Dit is beneden
het landelijk gemiddelde (535,7).
Combi8kamp
Dit jaar was er
weer een
combi8kamp
georganiseerd
door Be Active, op de velden van
SDVB. We hadden fantastisch weer
en we hebben verschillende
sportactiviteiten gedaan; Siamees
voetbal, tractor pulling, frisbeeën,
op een grote bal een parcours
afleggen en er waren ook
stormbanen. Tijdens al deze
activiteiten moesten we goed
samenwerken om te zorgen dat we
konden winnen. We hebben een
ontzettend geslaagde ochtend
gehad, maar zijn helaas net buiten
de prijzen gevallen.
Juffendag
Vandaag is het groot feest bij de
kleuters. Hieronder een kleine
impressie van de dag (tot nu toe;)

Steetwise
Op woensdag 5 juni komt ANWB
Streetwise bij ons op school. Deze
ochtend staat in het teken van
verkeerseducatie. Voor alle groepen
is er een activiteit afgestemd op de
leeftijdsgroep. U ontvangt
binnenkort
hierover nog
meer informatie.
Schoolfotograaf
Vandaag gaan de inlogkaarten voor
de schoolfoto’s mee naar huis! Wilt
u er zelf alert op zijn dat de kaarten
ook echt bij u terecht komen?Wacht
niet te lang met bestellen, u
ontvangt de groepsfoto gratis als u
binnen 10 dagen bestelt!
Voor vragen over de schoolfotograaf
kunt u mailen naar juf Gerlinde:
g.westerink@kbskootwijkerbroek.nl
Oproep:
oudercommissielid gezocht!
Vindt u het leuk om betrokken te
zijn bij onze school? Wilt u uw
handen uit de mouwen steken en
helpen bij de verschillende
bijzondere activiteiten?
(Denk o.a. aan catering bij
ouderavonden, het regelen van
de schoolschoonmaak en het
organiseren van de
koningsspelen.)
Dan is de oudercommissie zeker
iets voor u!

We willen graag onze commissie
van 8 ouders aanvullen, omdat
we aan het einde van het
schooljaar afscheid nemen van
Jolanda van Kooten.
Enthousiast of
voorzichtige interesse?
Mail dan naar juf Gea:
g.vanleeuwen@kbskootwijkerbroek.nl

Opgeven via dit mailadres is
noodzakelijk, zodat we zeker
weten dat we niemand hierin
voorbij gaan.

Muziekschool
Zaterdag 25 mei is er van 10.0014.00 uur in het Schaffelaartheater
weer een open dag. Van harte
welkom. Voor meer informatie:
www.muziekschoolbarneveld.nl

tevoren een afspraak te maken, kan
dit melden via tel. 0342-414816 of
door een mail te sturen naar
info@cjgbarneveld.nl (vermeld
hierbij om welke locatie het gaat).

Peuteropvang
Bent u op zoek naar Peuteropvang?
Dan bent u bij BijdeHandjes aan het
juiste adres. Ben jij ouder van een
kleine lieve Peuter? Op onze
peuteropvang hebben wij ruimte om
jouw kindje zijn of haar talenten te
laten ontdekken. En gezellig met
vriendjes en vriendinnetjes
spelenderwijs te leren als
voorbereiding op de basisschool. Wij
doen dit vanuit een Christelijke
identiteit en geven hier op
verschillende manieren invulling
aan. We starten bijvoorbeeld met
een verhaal uit de peuterbijbel en
zingen vrolijke (christelijke)
kinderliedjes. Ieder kind vanaf 2,5
jaar is bij ons van harte welkom!
Ook voor kinderen met een indicatie
voor Voorschoolse- en
Vroegschoolse Educatie (VVE)
hebben wij een plekje.
Nieuwsgierig? Wilt u samen met uw
kindjes geheel vrijblijvend een
keertje komen kijken? U en uw
kindje(s) zijn van harte welkom! Bel
of mail dan naar Ria Koster,
Manager Peuteropvang
ria@bijdehandjes.info of bel
06-30213831.

Overzicht inloopspreekuren:
Kootwijkerbroek:
Woensdag – ’t Zorgkruispunt
(Schoonbeekhof 3-10) – 09:3011:30
Barneveld:
Maandag / Dinsdag / Donderdag /
Vrijdag – Bouwheerstraat 52 –
09:00-12:00
Voorthuizen:
Woensdag – Perron 16 (Smidsplein)
– 08:30-09:30

Inloopspreekuur CJG
Tijdens het inloopspreekuur van het
Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG)
kun u terecht met al uw vragen over
opvoeden, opgroeien en
gezinsondersteuning. Op
woensdagochtend is er van 9.30 –
11.30 uur een inloopspreekuur in ’t
Zorgkruispunt in Kootwijkerbroek.
Een afspraak maken of een
verwijzing van de gemeente of
huisarts is niet nodig.
Wie het prettiger vindt om van

Agenda
30, 31
mei

Kinderen zijn vrij
Hemelvaart

3 juni

Gebedskring

10 juni

Kinderen zijn vrij,
Pinksteren

11-14 juni

Smart&fit week

17 juni

Schoolreis

1 juli

Gebedskring

9 juli

Schoonmaakmiddag

9 juli

Musical groep 8

10 juli

Schoonmaakmorgen

11 juli

Wenmiddag groep 1-3

11 juli

Schoonmaakavond

Verjaardagskalender
mei
Naam

mei
24 Linsey Thomassen
24 Juf Gea
26 Ryan van Houten
Yemeneab Tekleab
27
Gebru
30 Steffan v.d. Bor
30 Senne Brunekreef
31 Joeri Lagerweij
juni
1
Bart v.d. Brink
3
Lana v.d. Brink

Groep

6a
3
6a
7a
8a
6a
7a
8a
3a

