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Vooraf
Aan het begin van deze nieuwsbrief
willen we iedereen een heel goed en
gezegend 2020 toe wensen.
Na 2 weken vakantie, waarin we stil
stonden bij het Kerstfeest en oud en
nieuw, mochten we weer uitgerust
beginnen.
Personeel
Na de vakantie zijn er 3 nieuwe
juffen begonnen. Juf Jeanette en juf
Jeannette in groep 1c en juf Marieke
in groep 1/2b. We willen jullie heel
veel plezier toe wensen op de
Koningin Beatrixschool. Fijn dat jullie
bij ons zijn komen werken.
Afscheid
Evan van der Meer uit groep 5a is in
januari gestart op De Vogelhorst in
Barneveld.
Evan, we wensen je heel veel plezier
en geluk op je nieuwe school.
We hopen dat je af en toe even bij
ons binnenloopt om te vertellen hoe
het met je gaat. Tot ziens!
De zegen van God wensen wij je toe,
Weet dat Hij je nooit verlaat.
De zegen van God blijft bij jou,
overal waar je gaat.
Bezoek Bieb groep 3
Op dinsdagmiddag 17 december is
groep 3 op bezoek geweest bij de
bibliotheek. We werden heerlijk
voorgelezen en deden een
speurtocht door de bibliotheek van
Kootwijkerbroek. We hebben
genoten!
Misschien goed om te weten:
kinderen (tot 18 jaar) kunnen gratis
lid worden van de bibliotheek

Kerstviering groep 1-8
We kunnen terug kijken op hele
mooie kerstvieringen.
Woensdagavond kwamen de
kleuters met hun ouders in
prachtige kleren op school en
hadden we een mooie viering. Mooi
om te zien wat de kinderen allemaal
al konden vertellen en hoe mooi ze
de liederen konden zingen.

Donderdagavond was het de beurt
van groep 3-8. Het thema was
beloofd is beloofd. Wat hebben de
kinderen van groep 8 goed toneel
gespeeld en wat konden de andere
kinderen mooi zingen. Echt geweldig
om zo het jaar te mogen afsluiten.

Schoonmaak
Afgelopen maandag heeft uw kind
een brief meegekregen over de
grote schoonmaak (dinsdagavond 21
januari en woensdagmorgen 22
januari). U kunt zelf aangeven welk
moment u wilt komen helpen met
schoonmaken (graag uiterlijk vrijdag
10 januari inleveren). We vinden het
fijn als alle ouders komen helpen,
vele handen…
We hopen met elkaar er voor te
zorgen dat de kinderen in een
prettige en schone
omgeving kunnen
werken en spelen.
Vandalisme
Toen we na de vakantie gingen
kijken wat de ‘schade’ was, kwamen
we tot de conclusie dat er helemaal
niets is vernield. Hier zijn we erg blij
mee en dankbaar voor! Na het
opruimen van wat glaswerk en
vuurwerkafval zag het er allemaal
prima uit. Erg fijn om zo het jaar te
kunnen beginnen.
School-gezin-kerk
Op maandag 27 januari
starten we met de SGKweek.
Thema van dit jaar is: SAMEN
We gaan deze
week samen zingen, samen spelen,
samen werken, samen actie voeren
voor een goed doel. Hierover krijgt u
binnenkort meer informatie.
Op zondag 2 februari samen vieren.
De dienst begint om 09.30 uur. U
bent met het hele gezin van harte
welkom in deze kerkdienst!

Open middag
Op donderdag 7 februari is onze
jaarlijkse open middag. Wilt u
eventuele ‘nieuwe’ ouders in uw
omgeving hierop attenderen?
Ook ouders van onze school worden
van harte uitgenodigd om met hun
3-jarige kind alvast kennis te komen
maken.
In de volgende nieuwsbrief kunt u
hier meer over lezen.

Gele hesjes
Tijdens de fiets controle was er
vraag naar de "gele hesjes".
Wij hebben van de WhatsApp groep
Kootwijkerbroek een hele nieuwe
voorraad gekregen en daar willen
wij ze hartelijk voor bedanken! Heel
fijn. Afgelopen weken zagen wij dan
ook dat het weer in is om een hesje
te dragen. Met regelmaat hopen wij
hier de kinderen ook voor te
belonen en hun zo ook te blijven
stimuleren om een hesje aan te
trekken.
De veiligheid van onze kinderen is
belangrijk en daarom willen wij u als
ouders ook vragen om hierin
verantwoording te nemen. Zorg dat
de lampen het doen en draag zelf
ook een hesje op de fiets of bij een
wandeling want het klinkt saai maar
goed voorbeeld doet goed volgen.
De gele hesjes zijn gratis af te halen
bij juf Keegstra. Er is wel 1
voorwaarde en dat is dragen!
We hopen dat binnenkort heel
Kootwijkerbroek geel ziet.
Hartelijke groet van de
verkeersouders.

Bijbelverhalen
week 3
Het thema is deze week ‘Heen en
weer geslingerd’.
Saul achtervolgt David. Hij wil hem
aan de ene kant doodmaken, maar
aan de andere kant ook weer niet.
Saul gaat naar een waarzegster voor
advies en maakt hiermee een
domme beslissing.
week 4
Het thema is deze week
‘(Spel)regels’.
Saul en Jonathan verliezen in de
verhalen van deze week de strijd.
Daarbij komen ze ook om het leven.
David wordt de nieuwe koning.

Agenda
14 jan

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

24 – 28 feb

Voorjaarsvakantie

Verjaardagskalender
Januari
1 Meester Hans
13 Daan van Lagen
14 Roan Gerrits
14 Henrieke v.d. Kamp
17 Tessa Heinst
19 Juf Ali (administratie)
21 Jari Breed
21 Robin Thomassen
22 Rens van Kooten
22 Juf Bertilda
23 Thijs v.d. Brink
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