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Vooraf
Afgelopen maandag hebben de
kinderen genoten van het
schoolreisje. Fijn dat het allemaal
goed is gegaan.
In deze nieuwsbrief kunt u weer
lezen wat er allemaal aan
activiteiten zijn geweest en wat er
nog gaat komen.
Bijbelse geschiedenis
Startpunt
Week 25
Deze week is het thema: 'Zoeken en
vinden' We horen het welbekende
verhaal van de verloren zoon. Een
verhaal met een prachtige
boodschap, die soms nog lastig is te
begrijpen.
Want welke zoon deed nou ook
alweer het juiste..? Paulus zit
ondertussen in de gevangenis en
krijgt hier een bijzondere vriend!
Week 26
Ester is een jong
meisje als zij in het
paleis van Koning
Ahasveros komt. Ze
wordt uitgekozen
om de nieuwe koningin te zijn! Op
advies van haar oom Mordekai
verbergt ze dat ze van Joodse komaf
is. En dat is maar goed ook, want
Haman, de rechterhand van de
koning, ontwikkelt een plan om alle
Joden uit te roeien. Mordekai en
Ester bedenken wanhopig een plan.
Personeel
Meester Savert komt nu elke
woensdagmorgen een paar uurtjes

meedraaien in groep 5 of 6. Fijn dat
dit al weer kan.
Smart and fit
Vorige week zijn er heel wat meters
gelopen! De leerlingen zijn (bijna)
alle morgens met één of twee
rondjes door het pastoriebos
begonnen.

Ook in de gymlessen was er volop
aandacht voor bewegen!
Groep 6, 7 en 8 hebben op
donderdagmiddag een voorlichting
gehad van een diëtist. Dit was
interessant én leerzaam, want wat
mag je nu eigenlijk per dag eten?

Schoolreis
Met 2 grote bussen reden de
kinderen van de groepen 1 en 2 naar
de Dierentuin in Amersfoort. Daar
konden we al snel veel dieren
bewonderen. Met een treintje
gingen we door het park, zodat we
goed konden zien waar alle dieren
te vinden waren. Het was supermooi
weer en veel dieren liepen buiten.
Nadat we heerlijk patat hadden

gegeten, speelden we in de
speeltuinen. Sommige groepjes
kinderen namen geen tijd om te
spelen. Zij gingen nog dieren zoeken
die ze gemist hadden. Tenslotte
liepen we naar de bussen. De
buschauffeurs brachten ons weer
veilig naar school. Daar bukten we
natuurlijk om de ouders te laten
schrikken. We hebben allemaal
genoten van ons schoolreisje.

Groep 3, 4 en 5
Afgelopen maandag was het weer
zo ver: groep 3 tot en met 5 ging op
schoolreis. Dit jaar mochten wij het
Ouwehands Dierenpark in Rhenen
bezoeken. We hebben heerlijk
genoten van het park, de dieren en
met als bonus het prachtige weer.

Groep 6 en 7
Schoolreisje Hellendoorn
Onze dag begon zo: We gingen naar
de bus. We stapte in en het was een

gezellige rit (iedereen vond het
leuk). We kwamen aan in
Hellendoorn. Meester Ferdie zei de
tijden hoe laat we gingen eten. Hij
zei je mag gaan en gelijk rende
iedereen weg!! Het was lekker weer
in Hellendoorn. Iedereen had wel
een attractie die hij/zij leuk vond.
Het was 11.30 iedereen rende naar
het restaurant Ali Baba. Juf Hennie
zei dat je om 14.45 naar het
verzamelpunt moest gaan. Iedereen
had de frietjes op en we gingen
weer. Het was een hele gezellige
middag. Om 14.45 kwamen we aan
bij het verzamelpunt. Juf Emmalieke
zei we gaan naar de bus. Onderaan
in de bus waren alle gordijnen dicht
en juf Emmalieke zette een film op
dat maakte het heel leuk. We
kwamen aan op school. We gingen
nog even naar de klas om te danken.
En toen was het al zo ver, iedereen
mocht naar huis toe om te vertellen
hoe leuk het was !!
Groeten van Daphne en Jodie

Reserveert u deze datum alvast in
uw agenda?

Prenthotheek
Bij de prentotheek hebben we twee
nieuwe prentotheekouders mogen
verwelkomen: Eva van de Brink en
Martine Vink. Fijn dat jullie de
komende periode willen helpen bij
de boekenuitleen! We willen hierbij
alvast Angelique bedanken voor
haar inzet de afgelopen jaren. Zij zal
tot de zomervakantie nog blijven
helpen en draagt dan haar taak
over.
Volgende week donderdag 27 juni
kunt u voor de laatste keer boeken
lenen. Op donderdag 4 en 11 juli
kunt u alleen nog boeken inleveren.

CJG
Het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG)
Barneveld is hét centrum voor iedereen
met vragen over opgroeien, opvoeden
en gezinsondersteuning. Het CJG
Barneveld is vrij toegankelijk; dat
betekent dat iedereen, zonder
verwijzing van gemeente of huisarts, bij
het CJG terecht kan voor deskundig
advies. Het cursusaanbod voor het
najaar 2019 kan dan op de, geheel
vernieuwde, website bekeken worden
https://www.cjgbarneveld.nl/is/cursuss
en

Verjaardagskalender
juni
juni
22
24
24
25
26
30
30
juli
2

Naam

Groep

Silvan van Essen
Dianne van ‘t Foort
Juf Paula
Meester Pieter
Liv Huisman
Emma Brunekreef
Leroy van Essen

3b
4/5
5
4/5
1/2a
1/2b
4

Tjeerd van Geresteijn

7a

Wij zijn op zoek naar jou!

Wenmiddag groep 1-3
We geven alvast door dat op
donderdagmiddag 11 juli de
wenmiddag gepland staat voor de
leerlingen van de toekomstige
groep 1 t/m 3.
Dit betekent dat wanneer uw kind
nú in groep 3a of 3b zit, hij of zij
deze middag vrij heeft.
Musical
Groep 8 is in de afgelopen weken al
druk bezig geweest met de musical.
Eerst de audities en nu hoor je
regelmatig al stukjes tekst en muziek
in het lokaal van groep 8. Er wordt
ook hard gewerkt aan het decor.
Binnenkort gaat de kaartverkoop
van start! Ook dit jaar bent u weer
van harte welkom om te komen
kijken. Groep 8 voert op
dinsdagavond 9 juli de musical
‘BETOETERD’ op in de Essenburcht.

Ben jij die enthousiaste vrijwilliger die
hart heeft voor kinderen!
We zoeken een betrokken
coördinator/vrijwilliger die het liefst
samen met een groep vaders/
moeders/buurtgenoten de sport en
spelkast op het plein van de koningin
Beatrix school wil openen na schooltijd.
De kast is nu al tijden gesloten en dit is
uiteraard erg jammer. Het is een
prachtige locatie waar kinderen veilig
buiten kunnen spelen onder toezicht van
een volwassene. Het is de bedoeling dat
de kast word geopend door een
vrijwilliger die de spullen uitdeelt en
gelijk een klein oogje in het zeil houd.
De dagen en tijden dat de kast word
geopend is naar eigen inzicht. Een
superleuke taak en als je het met een
paar mensen samen oppakt hoef je
maar eens in de paar weken/maanden
aanwezig te zijn. Natuurlijk valt er nog
veel meer over te vertellen maar dan
word het zo’n lang verhaal.
Dus als je meer wilt weten: Bel of mail
even met Tino van Be Active Gemeente
Barneveld; t.jansen@barneveld.nl of
0627441036

Agenda
27 juni

Laatste boekenuitleen
prentotheek

1 juli

Gebedskring

9 juli

Schoonmaakmiddag

9 juli

Musical groep 8

10 juli

Schoonmaakmorgen

11 juli

Laatste
inlevermogelijkheid
prentotheek

11 juli

Wenmiddag groep 1-3

11 juli

Schoonmaakavond

16 juli

Rapport mee

16 juli

Afscheidsavond gr. 8

18 juli

Vossenjacht

19 juli

Sing-Out

19 juli

Gr 5-8 middags vrij

22 juli

Zomervakantie

2 sept

Eerste schooldag

