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Vooraf
Altijd spannend voor de kinderen…
welke juf/ meester krijg ik volgend
schooljaar? Ook veel ouders zijn
benieuwd. In deze nieuwsbrief
informeren we u over de
groepsverdeling voor 2019-2020.
(bijlage)
Verder treft u weer allerlei
informatie aan over de komende
weken.
Bijbelse geschiedenis
Startpunt
Week 27
Haman ziet groen van jaloezie! Hij
moet Mordekai rondleiden op een
paard, terwijl hij roept, “Zo doet de
koning als hij iemand wil eren!”
Hamans woede en jaloezie zorgen er
voor dat hij zijn plan nog sneller uit
wil voeren.
Ester heeft ondertussen de koning
en Haman uitgenodigd om bij haar
te eten. Ze heeft alle Joden
gevraagd te vasten en te bidden of
God hen een uitkomst wil geven. Ze
ontmaskert Haman en brengt zo
verlossing voor het hele volk van
God. Dit noemen we nu het
Purimfeest.
Week 29
Een gevonden schat… Koning Josia
van Juda vindt een
oude boekrol in de
tempel. Daarop
staan de woorden
van Mozes! Wat een schat! Josia is
zo verheugd, dat hij gelijk de hele rol
aan hem voor laat lezen. Als hij
ontdekt dat ze niet meer leven zoals

God bedoeld heeft, roept hij het
hele volk bij elkaar en spreken ze
met elkaar af vanaf dat moment te
zullen luisteren naar de woorden
van God.
We horen deze week nog twee
verhalen over mensen die iets heel
waardevols vinden en daar
ontzettend blij mee zijn.
Personeel
Als eerste 2 jubilarissen.
Juf Gineke en juf Cindy
werken beide al 12,5
jaar op de Koningin
Beatrixschool en wat zijn
we blij met ze. Als eerste
willen we hen heel
hartelijk feliciteren met
dit heugelijke feit en
bidden hen Gods zegen toe bij het
werk bij ons op school.
Wij zijn blij dat we een nieuw
gezicht op school mogen
verwelkomen. Meester Stefan gaat
na de zomervakantie werken in
groep 6 als ziektevervanger van
meester Savert. Fijn dat hij bij ons
wil komen werken. Verderop in de
nieuwsbrief stelt hij zichzelf voor.
We gaan ook afscheid nemen.
Meester Ferdie gaat ons verlaten.
Hij gaat na zijn huwelijk naar
Drenthe; hij heeft daar ook al een
nieuwe baan gevonden.
Ook meester Pieter gaat ons
verlaten, hij weet nog niet precies
wat hij wil gaan doen. Meester
Ferdie en meester Pieter heel
hartelijk dank voor alles wat jullie
voor de school hebben gedaan!

Juf Nelly heeft aangegeven dat ze
per 1 november DV gaat stoppen
met haar werk op de Koningin
Beatrixschool. Aan het einde van dit
jaar (3 dec) hoopt ze 63 jaar te
worden. Ze zegt zelf dat ze dit een
mooie leeftijd vindt om te stoppen.
Omdat de decembermaand altijd zo
druk is neemt ze al een maand
eerder afscheid. Ze hoopt volgend
jaar nog even te genieten van het
schoolgebeuren, vooral van de
kinderen.
Even voorstellen
Mijn naam is Stefan
van de Kolk. Ik ben
23 jaar oud en
woon in Nunspeet,
hier woon ik samen
met mijn ouders en
broertjes. Dit jaar
heb ik de PABO afgerond en sta ik
voor een nieuwe uitdaging om een
klas te runnen. Hier heb ik dan ook
heel veel zin in. Voor volgend
schooljaar zal het betekenen dat ik
vier dagen in groep 6 ga lesgeven. Ik
kijk ernaar uit om de kinderen te
leren kennen en om ze les te geven.
Daarnaast vind ik het leuk om mijn
vrije tijd te voetballen of tijd door te
brengen met vrienden.
Heeft u nog meer vragen dan hoor ik
het graag.
Geboren
In het gezin van de fam. Jonkers is
een dochter geboren. Ze heeft de
naam Nova gekregen. Nova is het
zusje van Dave (groep 3a). Van harte
gefeliciteerd met dit kleine wonder!

Afscheid
Aan het eind van dit schooljaar
nemen we afscheid van de volgende
leerlingen.
Meia Sloof (groep 1b). Meia gaat
verhuizen. Ze start volgend
cursusjaar op Het Anker in
Zwartebroek.
Noa Rozenberg (groep 1b). Noa gaat
weer bij haar moeder in Nijmegen
wonen.
Bram (groep 1b) en Cees (groep 4a)
de Bruyne. Bram en Cees verhuizen
naar Lunteren en starten na de
zomervakantie op De Bron.
Emma Top (groep 3b). Emma start
na de zomervakantie op De
Vogelhorst in Barneveld.
Jonathan Hazeleger (groep 5a).
Jonathan start na de
zomervakantie ook op De
Vogelhorst in Barneveld.
Ook nemen we weer afscheid van
Rhodé en haar familie. Ze wonen in
Tanzania en tijdens hun verlof van
afgelopen maand draaide Rhodé
mee in groep 4. We kenden haar al
van groep 2 en 3 en vonden het leuk
dat ze weer bij ons was. Afgelopen
vrijdag namen we afscheid. Rhodé
gaat nog even lekker op vakantie in
Nederland, om daarna weer terug te
gaan naar huis. We wensen haar het
beste.
Wat fijn dat jullie bij ons op school
waren. We gaan jullie missen.
Heel veel geluk, liefde en zegen op
de nieuwe school.
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!
Welkom nieuwe leerlingen
We mogen ook nieuwe leerlingen
begroeten. In dit geval het gezin
Davelaar, zij komen per 1 oktober in
Kootwijkerbroek wonen. Hun
kinderen heten Rick, Bram en Anne.
Ze staan al bij de groepen ingedeeld.
Bij de kleuters komen na de
zomervakantie de volgende
leerlingen bij ons op school in
groep 1:
Tim van Huigenbos (broertje van
Rens), Emma van Harten (zusje van

Vera), Thomas Vink (broertje van
Maxim en Lucas), Vince Admiraal
(broertje van Tess), Senna Jonkers
(zusje van Dave), Senn Fraanje en
Nooha Pater.
Gebedskring
Dit schooljaar heeft een vijftal
moeders elke maand, op een
maandagmorgen, voor de school, de
leerkrachten en de leerlingen
gebeden. Elke keer stond er 1 klas
centraal en de gebedspunten die
door die klas zijn aangedragen
hebben we in onze gebeden aan
onze Hemelse Vader voorgelegd.
We zijn op zoek naar ouders die
volgend schooljaar in de
gebedsgroep mee willen draaien. De
dag en het tijdstip kan in overleg
worden vastgesteld.
Wie interesse heeft voor deelname
in de gebedskring kan contact
opnemen met juf Keegstra of met
Roos Postema, moeder van Luka,
(groep 8b) en Oskar (groep 2b).
Hoofdluis
We zijn dringend op
zoek naar ouders die
willen helpen bij de
luizencontroles! Lukt
het u om af en toe een
uurtje vrij te maken
om deze taak binnen de school te
vervullen? We werken in groepjes
van ongeveer 3 ouders die dan een
aantal groepen ‘onder hun hoede’
hebben.
Heeft u (voorzichtige) interesse?
Mail dan gerust naar
juf Gerlinde of juf Irma:
g.westerink@kbskootwijkerbroek.nl
i.roggeveen@kbskootwijkerbroek.nl

Musical
In de vorige nieuwsbrief stond al dat
de verkoop binnenkort zou starten.
Deze week is de verkoop gestart, dit
loopt door tot en met morgen, 5 juli.
Om 08:30u, 11:45u en 15:00 uur
zitten er leerlingen in de hal kaarten
te verkopen! Op=op!
Tijdens de avond van de musical
hebben we mensen van de
handhaving beschikbaar gevonden
om de kaartjes te controleren.
Dinsdagavond 9 juli gaat vanaf 19:15
uur de zaal open en zal de musical
om 19:30 uur starten. Wij hebben
hard geoefend en kijken er naar uit
om hem op te mogen voeren zodat
u zich kunt laten betoeteren.

Prenthotheek
Kijkt u nog even goed rond of u
thuis nog prentotheekboeken heeft
liggen? Volgende week donderdag is
de laatste inlevermogelijkheid.
Alvast bedankt!
BijdeHandjes
Als bijlage vindt u een flyer van de
kinderopvang BijdeHandjes.

Wenmiddag groep 1-3
We attenderen u er nogmaals op
dat 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.
Groep 5 in het Kröller-Müller museum

Verjaardagskalender
juli

Nieuw oudercommissielid….. stemt u mee?

We nemen aan het eind van dit school jaar afscheid van Jolanda van
Kooten als oudercommissielid.
Op onze oproep in de nieuwsbrief hebben we 3 enthousiaste
aanmeldingen, daar zijn we erg blij mee!
Er zijn jaren geweest dat we precies genoeg aanmeldingen hadden als
dat er vacatures waren, zodat we zonder stemming de lege plekken
hebben ingevuld. Dit keer hebben we dus een ruime keus.
We stellen de kandidaten aan u voor:

5
6
6
6
8
8
9
10
10
10

Naam

Groep

Denise Brunekreef
Jasmijn van Blankers
Henk van Kruistum
Daan Wernsen
Twan Spelt
Juf Keegstra
Geralde v. Middendorp
Berry Groenevelt
Imke Huisman
Daphne Vos

8a
7/8
8a
5a
3a

Agenda

Esther Baas
Moeder van Lisanne,
Nadine en Jesse.

Evita Hazeleger
Moeder van Jolein, Iris en
Emma

Willeke Threels
Moeder van Enriko,
Ruben, Dyline (en Raimo)

We willen op de dagen van de schoonmaakmomenten
(dinsdag 9 t/m donderdag 11 juli) gelegenheid geven om te
stemmen. Komt u volgende week op school om schoon te
maken? Dan zullen de oudercommissieleden u attenderen op de
stembriefjes en de stembus.
Kunt u er niet bij zijn bij de schoonmaakmomenten?
U kunt van dinsdag t/m donderdag ook stemmen in het kantoor
van juf Keegstra of in het kamertje van het Boshoekje.
Alvast bedankt voor uw stem!

1/2a
7/8
4/5
7a

9 juli

Schoonmaakmiddag

9 juli

Musical groep 8

10 juli

Schoonmaakmorgen

11 juli

Laatste
inlevermogelijkheid
prentotheek

11 juli

Wenmiddag g. 1-3

11 juli

Schoonmaakavond

16 juli

Rapport 3 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

Schooljaar 2019-2020
Het nieuwe schooljaar
Hierbij ontvangt u informatie
over de groepsverdeling van
volgend jaar. We lichten graag
enkele dingen toe. De verdeling
van de leerlingen over de
verschillende groepen vindt u op
de volgende pagina.
Samenstelling groepen
Eén van de belangrijke zaken is
het samenstellen van de nieuwe
groepen. We starten volgend jaar
met 11 groepen. Dit is hetzelfde
aantal als waar we het afgelopen
jaar mee begonnen. Na de
kerstvakantie starten we (net als
afgelopen jaar) met een derde
kleutergroep voor 4 ochtenden.
Ieder jaar maken we bepaalde
keuzes. Dat we komend
schooljaar voor deze verdeling
kiezen, wil niet zeggen dat we de
groepen in het jaar daarna weer
op deze manier verdelen.
Hieronder leest u voor enkele
groepen een korte toelichting,
Personeel:
Juf Nelly gaat de Koningin
Beatrixschool per 1 november
verlaten. (zie nieuwsbrief)
Meester Savert gaat na de
vakantie re-integreren op (in
ieder geval de dinsdag) in groep
6. Fijn dat hij al weer zo ver is dat
hij dit kan gaan proberen.
We mogen een nieuwe collega
verwelkomen, meester Stefan.
Hij heeft zich in de nieuwsbrief al
voorgesteld. Hij gaat de
ziektevervanging van meester
Savert invullen.
Juf Willemijn haar verlof zit er na
de vakantie op. Zij gaat 2 dagen
werken. Ze neemt 1 dag in de
week ouderschapsverlof.
Juf Gerdie gaat in de maanden
september en oktober 3 dagen

werken (maandag, woensdag en
vrijdag). Vanaf 1 november krijgt
ze uitbreiding van haar uren en
gaat ze groep 3/4 helemaal les
geven.
Juf Jolien Westeneng komt vanaf
het begin van het nieuwe
schooljaar haar LIO-stage bij ons
op school lopen. Dit gaat ze doen
in groep 3/4 in eerste instantie
op dinsdag en donderdag.
Welkom, Jolien.
Groepen
Groep 1/2b:
Omdat juf Nelly per 1 november
met pensioen gaat, komt er een
wissel in deze groep. Juf Gineke
komt na de herfstvakantie als juf
in deze groep op de dinsdag en
de donderdag.
Groep 1/2 A en 1/2B
Op woensdag zijn de kinderen
van groep 1 vrij. De kinderen van
groep 2 hebben dan samen les.
Deze woensdag wordt wisselend
ingevuld door juf Elma, juf Nelly
en juf Janny. (na de
herfstvakantie door juf Gineke
i.p.v. juf Nelly)
Groep 3/4:
Juf Gineke gaat per 1 november
naar groep 1/2b (i.p.v. juf Nelly),
juf Gerdie gaat dan (samen met
de LIO-er juf Jolien) de hele week
les geven.
Taken
Volgend schooljaar zijn de
overige taken als volgt verdeeld:
Directeur:
Juf Keegstra (ma t/m do)
Interne begeleiding:
Juf Henny (ma, di)
Juf Cindy (di, do)
Remedial Teaching:
Juf Marian (dinsdagmorgen,
woensdagmorgen)
Coördinatie bovenbouw:
Juf Irma (donderdag)

Coördinatie onderbouw:
Juf Gerlinde (donderdag)
Onderwijsassistent:
Juf Corrie (ma, di en
donderdagmorgen).
Conciërge:
Tiemen (ma, di en vr)
Administratief medewerker:
Ali (woensdagmorgen, do)
En verder…
We hopen dat we u voldoende
hebben geïnformeerd over de
groepsverdeling van volgend
schooljaar. Gun uw kind en uzelf
ook even de tijd om een
eventuele wisseling op u in te
laten werken.
Mochten er nog
onduidelijkheden zijn, neem dan
gerust contact op met de
groepsleerkracht of juf Keegstra.

