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Vooraf
We zijn blij en
dankbaar dat
alle kinderen en bijna alle meesters
en juffen na de vakantie weer
begonnen zijn.
Van de meeste kinderen horen we
dat ze een fijne vakantie hebben
gehad. Sommigen gingen ver weg op
vakantie, anderen gingen op
vakantie in Nederland en weer
anderen zijn dagjes uit geweest. Fijn
dat iedereen er weer is. Er zijn ook
gezinnen die in de vakantie een
dierbare zijn verloren, ook in die
situatie mogen we ons bij Hem
geborgen weten. Hij zorgt voor ons.
Daar hebben we ook om gebeden in
de Sing-in en in de startvergadering.
Juf Irma
U heeft vast wel gemerkt dat juf
Irma niet op school is geweest deze
week. In de laatste nieuwsbrief van
het vorig seizoen schreef ze zelf over
de situatie van Willem Jan: Helaas
kregen we de boodschap dat er geen
medicatie of behandeling meer
mogelijk is. Dat is een verdrietig
bericht, maar we kijken vooral
dankbaar terug op de keren dat er
nog wel mogelijkheden waren.
In de vakantie is Willem Jan
achteruit gegaan. Hij is thuis, hij ligt
veel op bed en slaapt veel.
Communiceren wordt steeds
moeilijker. Juf Irma wil nu graag
thuis zijn bij haar
man om hem te
verzorgen. Het is
een zware en

spannende tijd voor het gezin.
We willen Willem Jan, juf Irma en de
kinderen aan de Here opdragen.
Wilt u ook voor hen bidden?
Als u mee wilt leven in de vorm van
een kaartje, het adres is:
Van Riebeeckstraat 1
3772 KE Barneveld
Vervanging van juf Irma
Juf Gineke gaat op maandag en
dinsdag in groep 3 les geven, naast
juf Gea.
Juf Gerdie gaat 4 dagen werken
(maandag t/m donderdag) in
groep 3/4. Juf Anja Spek vult haar
aan en is op vrijdagmorgen te
vinden in de groep.
Meester Stefan gaat 5 dagen les
geven in groep 6. Hierdoor kan
juf Gerlinde de coördinatietaken van
juf Irma overnemen.
We zijn blij en dankbaar dat we de
open plekken hebben in kunnen
vullen.
Juf Annelies
In de vakantie is Jacco, de man van
juf Annelies, getroffen door een
herseninfarct. Gelukkig hebben zijn
collega’s snel gereageerd en was hij
op tijd in het ziekenhuis, waardoor
de schade beperkt is gebleven. Juf
Annelies en haar man zijn dankbaar
dat het zo goed is afgelopen.
Meester Savert
Meester Savert gaat re-integreren in
groep 6. Hij is er op maandag- en
woensdagmorgen. In eerste
instantie voor 1 les per dag. Als dit
goed gaat zal hij het langzaam uit
gaan breiden.

Nieuwe leerling
In groep 7 is Timothy Samuels
gekomen. We willen je veel plezier
toewensen bij ons op school.
De nieuwsbrief gaat digitaal!
Om papier te sparen gaan we de
nieuwsbrief alleen nog digitaal
verspreiden. Wilt u hem nog graag
op papier hebben, dan kunt u dit
doorgeven door een mail te sturen
naar:
administratie@kbskootwijkerbroek.nl

Invulpakket
U heeft deze week geen invulpakket
ontvangen, zoals u van ons gewend
was. We merken dat de ouderhulp
inmiddels heel snel en effectief via
Parro geregeld kan worden. Ook
andere onderdelen uit het pakket
kunnen of vervallen of op een ander
tijdstip aan u gevraagd worden.
Klassenouders
Vindt u het leuk om klassenouder te
worden van de groep (of één van de
groepen) van uw kind(eren)? De
groepsleerkrachten zullen dit voor
hun eigen groep regelen via Parro.
Houdt u de berichten dus goed in de
gaten.
Wijziging gegevens
Wilt u wijzigingen in uw gegevens
ook doorgeven aan school? Denk
hierbij aan adreswijzigingen,
wijziging van e-mailadres en
(mobiel) telefoonnummer.
Het is voor ons belangrijk dat wij u
kunnen bereiken en dat alle

gegevens in ons administratiesysteem recent zijn.
Wijzigingen kunt u doorgeven aan
Ali, onze administratief
medewerkster:

zaklamp onder de dekens, op een
luchtbed of zoals Nathan met je
voeten in een bak water!

Agenda
17 sept

Informatieavond

19 sept

Korfbaltoernooi

administratie@kbskootwijkerbroek.nl

15-27 sept

Kamp groep 8

Gevonden voorwerpen
Op de tafel in de centrale hal liggen
nog gevonden voorwerpen. Wilt u
eruit halen wat van u is?
Woensdag 11 september gaan we
alles weg halen!

3 okt

Spreekavond gr. 1/2

Informatieavond
Dinsdag 17 september staat de
informatieavond gepland voor alle
groepen. De avond is verdeeld in
3 rondes:
Ronde 1:
Groep 1-2a
Groep 1-2b

19.00 – 19.40 uur
juf Elma, juf Janny
juf Nelly, juf Marina

Ronde 2:
groep 3
groep 3-4
groep 4
groep 5
groep 5-6

19.45 – 20.25 uur
juf Gea, juf Gineke
juf Gerdie
juf Erica
juf Rosaly, juf Paula
juf Bertilda,
juf Annelies

Ronde 3:
groep 6
groep 7
groep 7-8
groep 8

20.30 – 21.10 uur
meester Stefan
juf Emmalieke
meester Dirk
juf Hennie,
juf Willemijn

Beide ouders zijn van harte
uitgenodigd en we hopen u deze
avond te ontmoeten.
Zomerlees-bingo
Wat leuk dat er zoveel kinderen
hebben meegedaan aan de zomerleesbingo!
Deze week en volgende week
kunnen de bingokaarten nog
worden ingeleverd bij de
juf/meester en ontvang je een klein
presentje. We kregen verschillende
foto’s binnen.
Zo hebben de kinderen in de
vakantie lekker gelezen met een

Joep mocht zijn moeder helpen bij
werkzaamheden in de bibliotheek.
Dat is ook belangrijk! Zo kunnen wij
de boeken weer goed vinden.
Bedankt, Joep!

Verjaardagskalender
Naam

Augustus
1
Noortje Dekker
5
Emma van Harten
5
Thamar v.d. Kamp
5
Femke Robbertsen
12 Quinten van Blankers
12 Thijs v.d. Bosch
13 Daan v.d Brink
14 Juf Rosaly
Lezen is ook relaxen  Kijk maar
15 Sharon v Middendorp
naar Thijs en broertje Levi. Lekker
19 Milan Schellingerhout
chillen en lezen tegelijk. Gezellig!
19 Thomas Vink
De zomervakantie is nu voorbij,
maar thuis lezen blijft belangrijk! Ga 19 Meester Savert
20 Dylan v.d. Top
de komende tijd eens langs bij de
22 Erwin v.d. Brink
bieb en zoek samen een aantal
23 Jordy van ’t Foort
leuke, grappige of spannende
25 Thijs Hoogendoorn
boeken uit.
Twijfelt u over het juiste leesniveau? 25 Juf Erica
25 Juf Janny
Vraag gerust advies aan de
27 Niels Hoogendoorn
groepsleerkracht van uw kind.
30 Meis v.d. Brink
Veel leesplezier!
31 Jasmijn Ansink
31 Fabiënne Dekker
Startpunt
September
week 37
6
Iris Hazeleger
Het weekthema is: Een opdracht
7
Dexter Heinst
We zijn gestart met de verhalen
7
Ruben Threels
over Mozes. Deze week vertellen we
8
Julia v Veldhuizen
over de terugkeer van Mozes, zijn
tijd bij de Israëlieten en over Mozes 18 Tigo Broekhuizen
18 Nathan Budding
die opnieuw naar de farao moet.
19 Juf Gineke
week 38
19 Elisa Ansink
Het weekthema is: Wie niet horen
wil... Deze week staat de koppigheid 21 Eliënne Jansen
21 Renske v. Middendorp
van de farao centraal.
Wat volgt is een hoop ellende in de 23 Geert Westrik
25 Ezra v. Geresteijn
vorm van 10 plagen.
Deze verhalen maken vaak best veel 25 Elise Meurs
26 Suzanne Snellen
indruk op de (jongere) kinderen.
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