Nieuwsbrief

nr.1

Koningin Beatrixschool
Kosterijweg 5-7, 3774 BG Kootwijkerbroek
 0342-442000  directie@kbskootwijkerbroek.nl  www.kbskootwijkerbroek.nl
2 september 2021
Vooraf
Hierbij ontvangt u de eerste
nieuwsbrief van het nieuwe
schooljaar. We zijn blij dat we alle
kinderen deze week weer op school
mochten ontmoeten en hopen met
elkaar een fijn schooljaar tegemoet
te gaan.
Startgesprekken
De komende twee weken vinden de
startgesprekken plaats. Deze
gesprekken staan in het teken van
een wederzijdse kennismaking
tussen ouders en leerkrachten.
Daarnaast krijgt u de mogelijkheid
om over uw kind te vertellen. Op
deze manier werken we samen met
u aan een goede start van het
schooljaar.
Sing-in
We zijn dinsdagmiddag het
schooljaar begonnen met een mini
sing-in op het plein. Fijn om samen
te zingen voor God en hem om een
zegen te vragen voor het nieuwe
schooljaar.

Geboortenieuws
In de vakantie werden twee
gezinnen verblijd met de geboorte
van een dochter en zusje. Bij de
familie van den Brink is Lieke
geboren. Lieke is het zusje van Jari
uit groep uit groep 2b. Bij de familie
Brunekreef is Lisa geboren. Lisa is
het zusje van Emma uit groep 4 en
Sophie uit groep 2b. Beide gezinnen
willen we van harte feliciteren en
we wensen hen Gods zegen toe.
Brigadieren
De leerlingen van groep 8 hebben
deze week instructie gekregen voor
het brigadieren.

Momenteel staan er alleen
verkeersbrigadiers bij de T-splitsing
Kosterijweg-Rehobothstraat.
Bij het plein van groep 1-4 is er
geen leerkracht meer in de buurt
om toezicht te houden. Daarom
hebben we ervoor gekozen om hier
geen verkeersbrigadiers meer neer
te zetten.
Er ontstaat op die plek eerder een
lange(re) rij, waardoor afstand
houden moeilijker wordt.
Ook geldt voor groep 1 t/m 4 dat de
kinderen in praktijk altijd onder

begeleiding van een volwassene
oversteken.
Wilt u er wel met elkaar aan
denken om de oversteekplaats
aan beide kanten vrij te houden
en niet te parkeren naast de
oversteekplaats (witte
stippellijnen)?
Bijbelverhalen
Hierbij het bijbelrooster voor de
komende weken.
Week 35
 Mozes’ geboorte
 Mozes’ vlucht
 Mozes geroepen
Week 36
 Mozes’ eerste optreden
 God en Mozes
 Mozes bij farao
Week 37
 1e t/m 3e plaag
 4e t/m 6e plaag
 7e t/m 9e plaag
Week 38
 Het Pascha + 10e plaag
 De uittocht
 Mara, Elim, Manna

Agenda
Week 36 &
37

Startgesprekken

22-24 sept

Kamp groep 8

6 okt

Start
Kinderboekenweek

Verjaardagskalender
September
6 Iris Hazeleger
6 Femke v/d Pol
7 Dexter Heinst
7 Ruben Threels
7 Elija Valkeviciute
8 Julia van Veldhuizen
14 Joëlle van Veldhuisen
16 Julia van den Hudding
19 Juf Gineke
18 Tigo Broekhuizen
18 Nathan Budding
22 Guusje Broekhuizen
23 Geert Westrik
24 Senna Jonkers
24 Juf Jeanette Gilles
25 Ezra van Geresteijn
26 Suzanne Snellen
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