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Vooraf
We zijn al weer 3 weken aan het
werk in het nieuwe jaar. Er is door
de leerkrachten en de kinderen al
weer hard gewerkt. Maar ook de
ouders zijn al weer in actie geweest;
zij hebben de school weer schoon
gemaakt. Hartelijk dank hiervoor.
In deze nieuwsbrief blikken we terug
en kijken we vooruit naar de
komende periode. Veel leesplezier.

Personeel
Juf Rosaly is in de kerstvakantie
gevallen en heeft haar rib gekneusd,
ze werkt nu halve dagen.
We wensen haar sterkte en
beterschap.
Welkom
Vanaf 3 februari mogen we weer
twee nieuwe leerlingen
verwelkomen in groep 1c:
Stefan Moerman (broertje van Tom)
en Fedde Morren. We hopen dat
jullie snel gewend zijn en wensen
jullie een heel
fijne tijd toe
bij ons op
school!

Onderwijsstaking
Zoals u wellicht in de media heeft
vernomen wordt er door
verschillende onderwijsbonden
opgeroepen tot een landelijke
staking op 30 en 31 januari.
Hoewel we de zorgen met name
rondom het lerarentekort delen,
wordt er op de Koningin
Beatrixschool niet gestaakt. De
kinderen worden deze dagen
gewoon op school verwacht
School-gezin-kerk
SCHOOL
Aankomende week
starten we met de
School-Gezin-Kerkweek. Thema dit jaar is: SAMEN.
We zullen met elkaar zingen,
werken en spelen rondom dit
thema. De Bijbelverhalen die we
vertellen hebben ook te maken met
het onderwerp samen/omzien naar
elkaar.
Het eerste verhaal komt uit
Handelingen 2. Hier gaat het over de
eerste gemeente die samenkomt.
Verder horen de kinderen het
verhaal van de Barmhartige
Samaritaan en de vier mannen die
hun zieke vriend bij Jezus brengen.
Ook heeft u deze week een A4
ontvangen met informatie over onze
goede-doelenactie.
U bent donderdagmiddag vanaf
14.30 uur van harte welkom om
SAMEN met ons te eten.
De opbrengst is voor Mercy Ships.

GEZIN
We hebben ook dit jaar weer een
gezinsboekje samengesteld. Zo kunt
u elke dag een gedeelte lezen of
verder praten over het thema aan
de hand van een verhaal of wat
vragen.
Fijn als u hier ook tijd voor vrij wilt
maken!
KERK
Zondagmorgen 2 februari hopen we
u allemaal te ontmoeten in de
Hervormde Kerk van
Kootwijkerbroek. De dienst begint
om 09.30 uur.
Daar zullen we o.a. dit lied
zingen: Breng ons samen, één in Uw
naam. Ieder is welkom hier binnen te
gaan. Samen, één door de Geest.
Verbonden in liefde
Open middag
Op donderdag 6 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.

Enquête overblijven
Dinsdag 14 januari heeft u een
uitnodiging gekregen voor het
invullen van een enquête over het
overblijven. Al heel veel ouders
hebben dit gedaan. Hartelijk dank
hiervoor.
Misschien heeft u dit nog niet
gedaan. Wilt u hem dan als nog
invullen? (dit kan nog t/m 25 januari
en één per gezin is voldoende.)
Warme truiendag
Let op… 7 februari is
het weer zo ver.
Dé warme
truiendag.
De verwarming
gaat zowel in het hoofdgebouw als
in het Boshoekje een aantal graden
naar beneden.
Wilt u zorgen dat uw kind een
warme trui aantrekt naar school?
Bijbelverhalen
week 4
Het thema is samen, zie SGK. De
verhalen zijn:
Het leven van de eerste gemeente,
de Barmhartige Samaritaan en het
verhaal van de vier mannen die hun
zieke vriend bij Jezus brengen.
week 5
Het thema is deze week
‘Ondersteboven’.
Met Kerst hoorden we al het verhaal
over David en Batseba.
De beslissing die zij samen namen,
had gevolgen voor het latere gezin
van David.
Deze week lezen we over de onrust
onder Davids zonen.
MR
In de bijlage kunt u het jaarverslag
van de MR lezen.
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