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Vooraf
Je kunt er niet omheen als je op
school komt, het is bijna Kerst! In de
lokalen en in de gangen en de hal is
het goed te zien dat het Kerstfeest
aanstaande is. De oudercommissie
heeft er (met hulp van verschillende
moeders) weer wat moois van
gemaakt. Een compliment voor deze
creatieve dames!
In deze tijd kan de sfeer heel gezellig
zijn en dat mag. Bovenal echter
hopen we op een gezegende tijd in
deze dagen rond Kerst. Volgende
week vieren we het Kerstfeest, u
leest er over verderop in de
nieuwsbrief.
De 2 weken daarna gaan we
genieten van de Kerstvakantie.
Let u er op…
De groepen 1 en 2 zijn vrijdag 20
december de hele dag vrij.
De groepen 3 t/m 8 zijn
vrijdagmiddag 20 december vrij.
We hopen alle kinderen weer te
ontmoeten op maandag 6 januari.

Juf Irma
Op dit moment is de situatie van de
man van juf Irma al een poosje
hetzelfde. Het is fijn om goede
momenten samen te hebben als
gezin, maar het is voor hen ook
zwaar om te leven met de
onzekerheid over wat er nog komen
gaat. Wilt u voor hen blijven

bidden? Meeleven d.m.v. een
kaartje is ook fijn:
Familie Roggeveen
Van Riebeeckstraat 1
3774 KE Barneveld

Juf Marina
Over
juf Marina is nog
niet veel nieuws
te vertellen, ze kan nog niet
beginnen met een re-integratie
traject. Wilt u ook voor haar blijven
bidden?
Personeel
Meester Dirk heeft gelukkig weinig
last meer van zijn knie.
Juf Corianne gaat nog 1 week
werken bij ons op school. We willen
haar heel hartelijk bedanken voor
haar inzet. Nu mag ze zich gaan
voorbereiden op de komst van haar
3e kind.
Juf Jeanette en juf Jeannette zijn de
klas al aan het inrichten. Maandag
hebben zij een wenmorgen met de
kinderen. Vanaf 6 januari gaan zij
starten. We wensen ze veel succes
en plezier.
Ook Marieke Top willen we veel
succes toewensen bij haar nieuwe
baan in groep 1/2B. Welkom bij ons
op school.
Even voorstellen 1
Mijn naam is
Marieke v/d Top,
34 jaar. Ik ben
getrouwd met Sjaak
en samen hebben
we drie zoontjes, Thom, Luuk en

Jesse. We wonen in Voorthuizen.
Voor ons trouwen werkte ik op een
school voor zeer moeilijk lerende
kinderen in Barendrecht. Na mijn
verhuizing naar de Veluwe werkte ik
8 jaar op de school met de Bijbel in
Wekerom. Vervolgens heb ik een
jaar leerlingbegeleiding gedaan en
een paar maanden gewerkt op de
Prins Bernhardschool in Garderen.
Daarna koos ik ervoor een poos niet
te werken om er thuis voor de
kinderen te zijn. Nu kwam dit op
m’n pad en heb ik er zin in om op
de dinsdag en een aantal
woensdagen in groep 1/2b aan de
slag te gaan!
Even voorstellen
2
Mijn naam is
Janienke Ebbers
en ik ben 18
jaar. Eind
november ben ik
begonnen met stage lopen bij groep
1/2b. Dit doe ik op de maandag en
vanaf februari ben ik er ook op
dinsdag. De rest van de dagen zit ik
nog op school. Ik ben momenteel
bezig met de opleiding pedagogisch
medewerker en dat vind ik erg leuk!
Ik hoop een hele leuke en fijne tijd
op de Koningin Beatrix School te
hebben.
Nieuwe leerlingen
Na de kerstvakantie starten 4
nieuwe kleuters bij ons op school:
Guido Hazeleger (broertje van
Marith en Robin), Finn van Maanen,
Fenna van de Krol (zusje van Jurre)

en Rosalie Veldhuizen (zusje van
Fleur). Ze starten alle vier in groep
1c, de nieuwe instroomgroep.
We wensen hen een heel fijne tijd
toe bij ons op school!
Kinderboeken
Yes! Deze grote
stapel
kinderboeken
hebben we kunnen
aanschaffen, van
de opbrengst van
de boekenkleedjesmarkt. In
elke groep hebben
we 2 of 3 nieuwe boeken voor de
boekenkast kunnen kopen. Bedankt
iedereen die hieraan heeft
bijgedragen!

Kerst in groep 1 en
2 Er branden al 2
kaarsjes………bijna
Kerstfeest!
Vanuit het Boshoekje klinken mooie
liedjes en wat hangen er al prachtige
werkjes!
‘Samen op reis’, dit is het thema van
het kerstfeest voor groep 1 en 2. We
willen dit samen met de ouder(s) of
verzorger(s) vieren. De kinderen
worden op 18 december om 19.00
uur op school verwacht. De deur
gaat om 18.50 uur open.
Het is deze avond niet de bedoeling
dat broertjes of zusjes meekomen.
Na afloop willen we met elkaar een
kopje koffie/thee drinken.
We zien uit naar een mooie
Kerstviering. Welkom!

Sinterklaasfeest

Kerstviering groep 3-8

Beloofd is beloofd!

De aankomst van Sinterklaas en zijn
2 Pieten. Wat was het weer een
mooi en gezellig feest!
In het hoofdgebouw kijken we ook
terug op een heel leuk
Sinterklaasfeest! De school was
gezellig versierd en de surprise tafel
stond elke dag voller. Veel ouders
kwamen ook even een kijkje binnen
nemen. In de onderbouw werkten

de kinderen in Sinterklaas
hoeken aan allerlei opdrachten.
Een groot compliment aan
iedereen die het tot een geslaagd
feest heeft gemaakt!

Dat is het thema waar wij in de
Adventsweken aan gaan werken in
de groepen 3 t/m 8. We gaan de
vrouwen uit de familie van Jezus
volgen. Wat zijn daar mooie
beloften in te vinden! Voor toen,
maar ook voor ons nu!
Op donderdagavond 19 december
hopen we met de kinderen en de
ouders de Kerstviering in de kerk te
houden.
Om 19.00 uur starten we in de kerk.
Let op:
De kinderen gaan met hun eigen
leerkracht naar de kerk toe.
Daarvoor worden alle kinderen om
uiterlijk 18.40 uur verwacht in hun
eigen lokaal!

Kerstkaarten
Ieder jaar rond kerst is het weer een
behoorlijke drukte in school. De
kerstkaarten worden uitgedeeld!
Evenals vorig jaar mogen de
kerstkaarten alléén in de
week van 16 t/m 20 december
worden uitgedeeld!

Wij vragen u dan ook vriendelijk om
de kerstkaarten niet eerder mee
naar school te geven!
In de bovenbouw worden de
kaarten voor schooltijd of in de
pauzes uitgedeeld. In de overige
groepen geeft de leerkracht van de
betreffende groep aan wanneer er
uitgedeeld mag worden.
Vuurwerk
Ook dit jaar zijn veel kinderen al
druk met vuurwerk.
We zien het gelukkig niet op het
plein langskomen!
De groepen 5-8 krijgen morgen (13
dec) weer een voorlichting over
vuurwerk en een
gratis vuurwerkbril
van de
Vuurwerkschuur.
Schoonmaak
In januari staan er twee
schoonmaakmomenten gepland:
dinsdagavond 21 januari en
woensdagmorgen 22 januari. Wilt u
alvast in uw agenda kijken welk
moment u schikt? Direct na de
kerstvakantie komt er een brief mee
naar huis waarop u aan kunt geven
welke van de 2 momenten u kunt
komen helpen.
Bijbelverhalen

week 50

Mattheus 1:18-25. Jozef en zijn
droom is het onderwerp.
Lukas 2:1-7. De reis naar
Bethlehem.
Lukas 2:8-20. 'Belofte van de
Messias.' Het symbool is de baby
en centraal staat dat Jezus
geboren wordt en de herders op
bezoek komen
week 2

Het thema is deze week:
Vrienden voor het leven
We vertellen deze week de
verhalen over David en Jonathan.

Agenda
13 dec
18 dec

Schaatsen groep 3-8
19.00 uur
Kerstfeest groep 1-2
Continurooster

19 dec

(kinderen zijn om 14.15 vrij!)

20 dec

19.00 uur
Kerstfeest groep 3-8
Groep 1-2
ochtend vrij
Groep 5-8
‘s middags vrij

20 dec
23 dec –
3 jan
6 jan
14 jan

Kerstvakantie
Eerste schooldag
2020
Informatieavond
instroom

21 jan

Schoonmaakavond

22 jan

Schoonmaakmorgen

27-31 jan

Themaweek S-G-K

27 jan

Sing-in

2 feb

Themadienst S-G-K

6 feb

Open middag

7 feb

Warme Truiendag

Verjaardagskalender
December
9 Jesse Baas
10 Lynn Geurtsen
10 Maxim Vink
12 Levy van Veldhuisen
13 Lucas Vink
14 Juf Gerlinde
16 Evianne v. Middendorp
16 Juf Marian
16 Juf Mieke
17 Nathan Meijers
23 Bram v.d. Bosch
24 Yolène v.d. Top
29 Eva v.d. Brink
29 Mareno Dekker
Januari
2 Layla Lijberts
2 Cees van Middendorp
3

Laura Vos

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

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

