Nieuwsbrief

nr.11

Koningin Beatrixschool
Kosterijweg 5-7, 3774 BG Kootwijkerbroek
 0342-442000  directie@kbskootwijkerbroek.nl  www.kbskootwijkerbroek.nl
20 februari 2020
Vooraf
Bijna voorjaarsvakantie, je ziet al
weer sneeuwklokjes en narcissen.
Het is altijd weer bijzonder dat na de
winter, waarin de natuur ‘dood’ lijkt
te zijn, het voorjaar weer komt met
een nieuw begin.
We wensen iedereen een goede
vakantie.

Welkom
Na de voorjaarsvakantie starten er 6
nieuwe kinderen in groep 1c:
Daan van Harten, Bo van de Glind,
Demi van Houten (zusje van Ryan),
Sanne Blotenburg, Jurrian de Rooij
en Esmee Roubos. Van harte
welkom en we hopen dat jullie snel
gewend zijn bij ons op school!

Personeel
Juf Erica is ziek, we hopen dat ze
snel weer op mag knappen en na de
voorjaarsvakantie weer bij ons op
school mag zijn.

Enquête overblijven
Bij deze nieuwsbrief zit een bijlage
met daarin de samenvatting van de
uitkomst van de enquête over het
overblijven.

Afscheid juf Jolien
Vandaag neem juf Jolien (LIOstagiaire) afscheid van de kinderen
in groep 3a. We hebben samen een
fijne tijd gehad en bedanken haar
voor haar inzet! Juf Jolien gaat nu
verder met haar afstudeer
onderzoek, dus het kan zijn dat ze zo
nu en dan nog eens op school
verschijnt.
We wensen haar succes met de
afronding van de opleiding!

Aanmelden schooljaar 2020-2021
We zijn inmiddels druk bezig om de
instroom van leerlingen voor
volgend schooljaar in beeld te
krijgen. Als uw kind volgend
schooljaar 4 jaar wordt, willen we
vragen om hem/haar zo snel
mogelijk aan te melden bij ons op
school. Aanmeldingsformulieren zijn
verkrijgbaar op school of te
downloaden op onze website:

Afscheid
"Helaas gaat Kato uit groep 1/2b ons
verlaten omdat ze gaat verhuizen
naar Voorthuizen. Dat vinden we erg
jammer, want we zullen haar missen
in de groep. Maar natuurlijk wensen
we Kato heel veel plezier op haar
nieuwe school! We wensen haar en
haar gezin Gods zegen toe op hun
nieuwe adres!"

Biddag
Op woensdag 11 maart hopen we
met groep 3 t/m 8 naar de
Hervormde kerk te gaan. In de
morgendienst zal dominee Visser stil
staan bij het thema ‘Vraag gerust!’
aan de hand van Lukas 11: 1-13.
In groep 2 wordt er ook aandacht
besteed aan biddag. Wilt u met uw

zoon/dochter die in groep 2 zit naar
de kerk, dan mag dit. Wilt u uw kind
na afloop van de dienst naar school
brengen?
Nieuwe digiborden
In maart krijgen we in groep 3 t/m 8
nieuwe digiborden. De opstelling
met een interactief bord en beamer
wordt vervangen door een
touchscreen.
De oude borden en de meeste
beamers gaan weg. Deze materialen
zijn inmiddels ruimschoots
afgeschreven. Het kan zijn dat u
toch interesse heeft in deze
materialen. Laat het dan gerust
weten door contact op te nemen
met juf Gerlinde:
g.westerink@kbskootwijkerbroek.nl
Tip: Geef een boek cadeau
Dit jaar is de nieuwe titel van de
leesbevorderingscampagne: 'Geef
een boek cadeau'.
Op dit moment ligt het boek
KONING VAN KATOREN van Jan
Terlouw in de boekhandel voor
maar 2 euro.
Leuk om cadeau te geven, aan jezelf
of een ander.
Doel van de actie is om alle kinderen
in Nederland te laten opgroeien
tussen de
mooiste boeken
uit de
jeugdliteratuur.

Bijbelverhalen
week 10
Het thema is deze week ‘Wie is
dat?’.
Deze week maken we de overstap
naar de verhalen in het Nieuwe
Testament.
We lezen over de Here Jezus.
Hij ontmoet twee bijzondere
mensen: Nikodemus en een
Samaritaanse vrouw.
week 11
Het weekthema is: Ontdekkingen
van Jezus.
We lezen de verhalen over Jezus in
de tempel, Jezus en en de hoveling
en Jezus op de Sabbat.
Langzaam gaan we richting Pasen
toe werken.
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Verjaardagskalender
Vakantie activiteiten Be-active
In de vakantie organiseert Be-Active
weer verschillende activiteiten.
Zie: www.barneveld.nl/beactive
Vogelverwenpakket
Knutsel je eigen
vogelverwenpakket
met een vogeltaart
en pindamannetje!
Dit is voor kinderen van 8 t/m 12
jaar op woensdag 26 februari van
13.30 – 15.30 uur in het IVN
natuureducatief centrum.
Er wordt niet alleen gezellig
geknutseld, maar er wordt ook
uitleg gegeven over het voeren van
vogels in de winter. Kosten zijn €
7,50 per kind. Ouders kunnen hun
kinderen aanmelden door te mailen
naar: klompcees@upcmail.nl.
Woensdag 26 februari tijd - 13:30
uur. Locatie: IVN natuur educatie,
Schaffelaarerf erf, Stationsweg 2c,
Barneveld.
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