Nieuwsbrief

nr. 4

Koningin Beatrixschool
Kosterijweg 5-7, 3774 BG Kootwijkerbroek
 0342-442000  directie@kbskootwijkerbroek.nl  www.kbskootwijkerbroek.nl
12 november 2020
Vooraf
Voor u ligt een nieuwe nieuwsbrief.
Hierin weer allerlei informatie over
verschillende activiteiten en andere
zaken.
Als team willen we u veel leesplezier
toewensen.
Afscheid Tiemen
In de week na de herfstvakantie
hebben we dan echt afscheid
genomen van Tiemen. Hij kwam
aangereden in een supersnelle auto
en op het plein werd hij
toegezongen. Vervolgens kreeg hij
een mooi ‘Bob de Bouwer’ pak aan
en ging hij alle klassen nog een keer
langs voor de laatste klusjes. Toen
hij dat had gedaan, had hij zijn
afscheidscadeau echt verdiend. Hij
kreeg een kruiwagen met cadeautjes
en een bon van ‘de Schuur’ met het
mooie bedrag van €275,-.

Namens Tiemen
Lieve kinderen, beste ouders, en
collega’s
29 oktober heb ik na ruim 18 jaar
werken op school afscheid
genomen. Veel kinderen heb ik als
kleuter zien komen en als

puberende weer zien gaan. Veel
ouders grijs zien worden, veel oude
collega’s gedag gezegd en nieuwe
begroet. De laatste week naar de
afscheid dag toe viel me best zwaar
omdat er ook afscheid wordt
genomen van heel veel mooie
momenten. Hoogte en ook diepte
punten die geweldige herinneringen
hebben gemaakt. De afscheid dag is
ook zo’n moment om nooit te
vergeten. Ontzettend veel mooie,
grote, kleine, lieve en creatieve
cadeaus gekregen. De waardering
voor mijn werk en als persoon door
jullie toegezongen, opgeschreven en
gesproken zetten de kroon op de
herinnering. Met heel veel plezier
heb ik voor en met jullie gewerkt en
wil iedereen die daar op welke
manier dan ook z’n steentje aan
heeft bijgedragen heel, heel hartelijk
danken .
Tiemen.
Schoolontbijt
Het was lekker en gezellig en
iedereen zat in groepjes bij elkaar je
mocht zelf kiezen. Links was een
klein groepje en in het midden alle
meiden en rechts heel veel jongens.
Het eten was wel lekker behalve de
sinaasappel jam. Er was: worst,
pindakaas, crackers, brood, bolletjes
krentenbol, thee, yoghurt,
sinaasappel jam, eitjes en appel.
We kregen ook allemaal een
placemat die mocht je meenemen.
Iedereen moest zelf bord en bestek
meenemen, alleen bekers hadden
sommige mensen niet dus er waren

wel plastic bekers van school.
Verder was het een leuke ochtend.
Luuk en Ruben (groep 8)

Dankdag
Dit jaar was Dankdag anders dan
normaal. We vierden het in de klas
i.p.v. in de kerk. Iedere leerkracht
heeft daarin zijn/haar eigen vorm
gekozen, maar centraal stond het
thema: ‘Dank God in alles’. We
stonden stil bij het verhaal waarin
Paulus schipbreuk leed en zagen hoe
bijzonder het was dat hij in een tijd
van grote nood; de tijd nam om God
te danken. Juist in deze Coronatijd is
het goed om te kijken naar alles wat
we van God kregen en Hem
daarvoor te danken.

Schoolfruit
Het schoolfruit is deze week weer
gestart. Onze fruitdagen zijn
woensdag, donderdag en vrijdag.
Iedere week wordt op Parro gedeeld
welk fruit aan de beurt is. Wanneer
uw kind iets niet lust, kunt u zelf iets
anders meegeven.

Kerstfeest kleuters
De kerstviering van de kleuters kan
dit jaar niet doorgaan in de
gebruikelijke vorm. De huidige
coronamaatregelen bieden nog
geen ruimte om met ouders een
viering te houden in de klas. Daarom
hebben we moeten besluiten om
het kerstfeest alleen met de
kinderen in de klas te vieren. Dit
doen we op donderdagmorgen 17
december. De woensdagavond
16 december die op de kalender
staat, vervalt hiermee.
Groep 1-2 heeft, zoals aangegeven
in de planning, vrij op vrijdag
18 december.
Sinterklaasfeest
We willen u er alvast op wijzen dat
wij het Sinterklaasfeest op
vrijdag 4 december vieren. De
ontvangst van de Sint op het plein
moet dit jaar helaas zonder ouders
en andere belangstellenden
plaatsvinden.
De Sint komt bij groep 1 t/m 4 even
op bezoek en de kinderen van
groep 5 t/m 8 vieren Sinterklaas
d.m.v. lootjes trekken.
De groepen 5 t/m 8 hebben deze
dag een continurooster tot
14.15 uur.
De surprises van groep 5 t/m 8
mogen vanaf maandag 30 november
mee naar school genomen worden.
Ze worden dan in de
gemeenschapsruimte
tentoongesteld.
Vroeg op school
We zien dat veel kinderen ’s
morgens te vroeg op het schoolplein
zijn. Pas vanaf 08.30 uur is er
pleinwacht. Wilt u er thuis op letten
dat uw kinderen niet te vroeg naar
school gaan?
Schoenendozen
De eerste, versierde schoenendozen
komen de school alweer binnen. Het
blijft altijd mooi om te zien hoe trots
de kinderen zijn op wat ze voor een
ander gemaakt hebben. Maandag
16 november is de laatste

mogelijkheid om ze in te leveren.
Daarna worden ze weggebracht.
Ouderbijdrage
We missen nog van veel gezinnen de
ouderbijdrage. U heeft eind
september hierover een brief
ontvangen.
Als u de ouderbijdrage nog niet
heeft overgemaakt, wilt u dit dan
z.s.m. doen? Alvast hartelijk
bedankt!
Lezen
De Kinderboekenweek ligt weer een
tijdje achter ons.
Maar ondanks dat, blijven wij op
onze school veel aandacht besteden
aan leesonderwijs en boeken.
Uit onderzoek is gebleken dat een
leesrijke thuisomgeving ook
belangrijk is voor de
leesontwikkeling van kinderen.
Daarom willen we graag een aantal
tips met u delen:
1. Voorlezen is als
tandenpoetsen (Doe het
elke dag)
2. Ga samen boeken uitzoeken
bij de bibliotheek (t/m 18
jaar gratis lidmaatschap)
3. Stop zelf niet met lezen
(Geef zelf het goede
voorbeeld)
4. Geef een boek cadeau (De
decembermaanden komen
er weer aan....)
5. Geniet samen van grappige,
mooie en spannende
verhalen!
Superboek
Lezen is leuk. Maar voor kinderen
met een leesbeperking is lezen
vooral moeilijk. Bijvoorbeeld
kinderen met dyslexie, TOS, ADHD
of een andere beperking die het
lezen moeilijk maakt. Superboek
helpt daarbij! Bij Superboek vind je
de meest actuele titels in gesproken
vorm, of in Jumboletter voor alle
leeftijden. De collectie van
Superboek bestaat uit ruim 14.000
jeugdboeken en ongeveer 20

tijdschriften. Van Jip en Janneke tot
Mees Kees. Van Sjakie en de
chocoladefabriek tot De
waanzinnige boomhut.
Kinderen met een leesbeperking
onder de 18 jaar kunnen gratis lid
worden van Passend Lezen.
Inschrijven kan eenvoudig via
superboek.nl. Je krijgt dan
onbeperkt toegang tot Superboek.
Met Superboek wordt lezen leuk!

Bijbelverhalen
Hierbij het bijbelrooster voor de
komende weken.
Week 47
 Jozef, de dromer
 Een belangrijke baan
 Een gevangene
Week 48
 Een hoge positie
 Tien broers op reis
 Elf broers op reis
Week 49
 Zacharias en Elizabeth
 Een boodschap aan Maria
 Vrij verhaal.

Bijdehandjes
Op dit moment hebben wij op
maandag nog plekken vrij bij onze
Peuteropvang! Meer informatie
kunt u vinden in de bijlage.
Heeft u interesse, kunt u mailen
naar planning@bijdehandjes.info

Agenda
13 nov
16 - 25 nov
4 dec
17 dec
18 dec

Rapport
Spreekmomenten gr
3-8
Sinterklaas,
continurooster
Kerstfeest gr 1-2
(klas)
Kerstfeest 3-8 (klas)
gr 1-2 vrij
gr 5-8 middag vrij

Verjaardagskalender

24
25
27
28

November
Finn van Maanen
Fenna Duits
Dylan Hotz
Junior Minekus
Luuk van de Kamp
Norah van Geresteijn
Joep de Jong
Meester Stefan
Esja van den Top
Evy van den Brink
Lotte Top
Daan van Geresteijn
Fleur van Geresteijn
Myrthe
Hoogendoorn
Luuk Donkersteeg
Juf Irma
Fleur Veldhuizen
Lorena Morren

1
1
3
4
4
5
5
9
10
10

December
Fenna van de Krol
Rosalie Veldhuizen
Benjamin van de Bor
Joep Broekhuizen
Manoah Roelofs
Sil van Hamersveld
Marvin v.d. Hudding
Jesse Baas
Lynn Geurtsen
Maxim Vink

12
13
13
13
14
15
15
16
19
20
20
22
22
22
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