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Vooraf
Dat waarvan we dachten dat het
niet meer zo gebeuren, gebeurde
toch; de scholen moesten opnieuw
dicht. Dat was schrikken! Toch zijn
we na de Kerstvakantie weer met
frisse moed begonnen. We kregen
leuke foto’s binnen van kinderen die
aan de keukentafel hard aan het
werk zijn. Ook verschenen er direct
weer filmpjes van juffen en
meesters online, waarin ze uitleg
geven, challenges aangaan of een
online les geven. Met z’n allen
proberen we er weer het beste van
te maken.
Om u op de hoogte te houden van
het laatste nieuws, hierbij toch
gewoon een nieuwsbrief. Veel
leesplezier.
Even voorstellen…
Mijn naam is
Wim Hol en
vorige week
startte ik op de
nagenoeg lege
Koningin
Beatrixschool.
Dat is wel
vreemd,
directeur worden op een school
waarvan de kinderen en collega's
allemaal thuis aan het werk zijn!
Inmiddels vult de agenda zich goed
en heb ik de tijd om
kennismakingsgesprekken met de
collega's te voeren.
Ik ben 51 jaar, woon dichtbij in
Wekerom, ben getrouwd en we
hebben vijf kinderen in de leeftijd

tussen 15 en 24 jaar. Inmiddels ben
ik 30 jaar werkzaam in het
onderwijs: begonnen als
groepsleerkracht, later leraar
geschiedenis en Nederlands en
teamleider in het Voortgezet
Onderwijs, daarna weer
teruggekeerd naar het
basisonderwijs als directeur en
bestuurder. Sinds ruim 4 jaar ben ik
als zelfstandig interim-directeur en
adviseur aan de slag. Ik reis het land
door en ben tijdelijk werkzaam op
scholen. Soms is dat alleen een
overbruggingsperiode tussen twee
directeuren, soms heeft een school
een moeilijke tijd achter de rug, een
andere keer is er sprake van een
traject, zoals bijv. nieuwbouw of een
fusie. Heel afwisselend! Momenteel
werk ik ook als interimmer op een
school in Boskoop.
In de komende tijd hoop ik dus op te
trekken met het team op de KBS.
We zullen elkaar als ouders en
directeur misschien niet zo heel
vaak zien, zeker in een periode
waarin ouders niet veel in de school
mogen zijn... U weet vast wie u
moet benaderen als u een vraag
hebt, maar u kunt indien nodig
uiteraard ook contact opnemen met
mij: directie@kbskootwijkerbroek.nl .
We kijken er naar uit om de
kinderen binnenkort weer op school
te mogen verwelkomen en ik hoop
op een prettige en gezegende
periode op de KBS!

Afspraken de komende maand
Voor donderdag 28 januari staat een
studiemiddag op de agenda. Deze
komt te vervallen. Mocht op dat
moment de school weer open zijn,
dan wordt er ’s middags ook
gewoon lesgegeven.
Ook de open middag op 4 februari.
komt helaas te vervallen. Ouders die
hun kind overwegen in te schrijven
bij ons op school, kunnen zich na de
lockdown aanmelden om een
afspraak te maken voor een
rondleiding en gesprek.
Vandalisme
Toen we na de nacht van Oud en
Nieuw op het schoolplein kwamen
bleek er helaas het nodige vernield
te zijn. Het speelgoedschuurtje dat
van de gemeente is, maar waar onze
leerlingen regelmatig gebruik van
maakten, is volledig in vlammen
opgegaan. Heel jammer!
Wijziging gegevens
Wilt u wijzigingen in uw gegevens
ook doorgeven aan school? Denk
hierbij aan adreswijzigingen,
wijziging van e-mailadres en
(mobiel) telefoonnummer.
Het is voor ons belangrijk dat wij u
kunnen bereiken en dat alle
gegevens in ons administratiesysteem recent zijn.
Wijzigingen kunt u doorgeven aan
Ali, onze administratief
medewerkster:
administratie@kbskootwijkerbroek.nl

Noodopvang
Iedere maandag, dinsdag en
donderdag zijn er kinderen op
school voor de noodopvang. In de
ochtend wordt er hard gewerkt aan
de dagtaak en in de middag is er tijd
om lekker te spelen. Hieronder twee
fotootjes voor een indruk.

Kledinginzameling
De opbrengst van de
kledingcontainer voor het vierde
kwartaal was €184,50.
Lezen in coronatijd
Lezen is ontzettend belangrijk!
Wanneer kinderen elke dag 15
minuten lezen biedt dit veel
voordelen. Het vergroot hun
woordenschat, ze worden beter in
lezen en ze doen algemene kennis
op. Hoe hoger het leesniveau hoe
toegankelijker de andere
schoolvakken worden. Hierdoor
kunnen ze zich beter ontwikkelen
Op onze school heeft lezen dan ook
grote aandacht!
Nu de kinderen thuis onderwijs
krijgen willen wij ook benadrukken
hoe belangrijk het is om thuis te
(blijven) lezen. Zeker kinderen die
lezen lastig vinden, gaan terug in
hun leesniveau als er thuis niet of
nauwelijks wordt gelezen.

In deze nieuwsbrief een aantal tips
hoe u dit thuis op een goede en
effectieve manier kunt doen:

(sport, avontuur, geschiedenis etc.
Er is keus genoeg!)
Afhaalbieb

Voorlezen
Voorlezen is niet alleen leuk, maar
ook leerzaam. (Jonge) kinderen
leren enorm veel van voorlezen. In
de eerste plaats is voorlezen heel
goed voor de taalontwikkeling.
Kinderen leren bijvoorbeeld nieuwe
woorden tijdens het voorlezen en ze
leren hoe een goede zin opgebouwd
is. In de tweede plaats leren
kinderen goed luisteren wanneer ze
voorgelezen worden en zich te
concentreren. Afhankelijk van het
onderwerp van het boek leert het
kind ook veel over de wereld om
zich heen.
Plan het leesmoment. Het is
belangrijk om samen met het kind
een moment te kiezen waarop het
gaat lezen. Dit schept duidelijkheid
voor iedereen. Een goed moment is
bijvoorbeeld na het avondeten of
voor het slapen gaan. Je kunt een
timer op 15 minuten zetten of je
spreekt een tijdstip af wanneer het
kind mag stoppen. Langer lezen mag
natuurlijk altijd! 
Leeskilometers
Vooral voor kinderen in de groepen
3 t/m 5 is het belangrijk dat
kinderen veel ‘leeskilometers’
maken. Sommige kinderen vinden
het lezen ontzettend leuk, maar
anderen hebben juist wat meer
aansporing nodig. Ook is het voor
deze kinderen echt nodig dat de ze
elke dag hardop voorlezen. Je kunt
dan goed controleren of het kind
echt leest en het oefent
daadwerkelijk ook de moeilijke
woorden.
Onderhouden leesvaardigheid
In groep 6-7-8 moet het vlot leren
lezen overgaan in vloeiend lezen en
het onderhouden van de
leesvaardigheid. Oefenen is hierbij
essentieel, omdat anders de
leesvaardigheid weer inzakt. Ga op
zoek naar een boek dat past bij de
leeftijd en de interesses van het kind

Misschien heb je boeken thuis à
leuk! Kruip lekker op de bank met
een dekentje en geniet van mooie
verhalen.
Heb je thuis geen boeken? Vraag
dan aan de leerkracht wat er
mogelijk is via school of maak
gebruik van boeken uit de
bibliotheek. Tijdens de lockdown is
de Afhaalbieb van de bibliotheek
weer geopend. De gereserveerde
boeken kunnen via de Afhaalbieb
worden opgehaald.
Heb je een e-mail ontvangen dat de
boeken klaarstaan? Maak dan een
telefonische afspraak om je boeken
op te halen. Voor meer informatie
zie: www.bibliotheekbarneveld.nl
Veel leesplezier!
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