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Vooraf
In de afgelopen weken hebben op
de Koningin Beatrixschool voor het
eerst startgesprekken
plaatsgevonden. We hebben dit
binnen het team geëvalueerd. We
mochten concluderen dat dit een
erg prettige manier is om met elkaar
kennis te maken. We hopen dit in
het volgende jaar weer op dezelfde
wijze te doen.
Trakteren
We krijgen vragen over wat precies
de afspraken zijn omtrent het
trakteren. Hieronder daarom even
de afspraken op een rij:
Uiteraard mogen de kinderen in hun
eigen groep hun klasgenoten en
leerkracht trakteren.
Trakteren meesters/juffen
In de kleuterbouw mogen de
kinderen naast hun eigen juf ook
langsgaan bij de andere juffen in de
kleuterbouw. In de groepen 3-8
gaan de kinderen niet de klassen
rond. Vindt u het toch leuk om ook
de andere leerkrachten te trakteren,
dan vragen we u iets klaar te zetten
in de teamkamer.
Continurooster 5 oktober
Dinsdagmiddag 5 oktober volgen
alle meesters en juffen een
studiemiddag rondom meer- en
hoogbegaafdheid. Zoals in de
kalender vermeld werken we deze
dag daarom met een
continurooster. De kinderen worden
om 8.45 uur op school verwacht en

zijn om 14.15 vrij. Alle kinderen eten
dan op school. Daar zijn geen kosten
aan verbonden.

Kamp groep 8
Groep 8 is deze dagen op kamp in
Ermelo. De eerste foto’s laten een
gezellige sfeer zien.

Geboortenieuws
In het gezin van Jan en Cora van
Maanen is Thirza geboren. Thirza is
het zusje van Rhodé uit groep 1 en
Mirthe die nog niet naar school
gaat. We willen de familie van
Maanen van harte feliciteren en
wensen hen Gods zegen toe.
In blijde verwachting
Juf Bertilda deelde begin dit
schooljaar met ons het blijde nieuws
dat zij in verwachting is. We
feliciteren haar van harte en wensen
haar een voorspoedige
zwangerschap.
Wijzigingen gegevens
Bent u recent verhuisd? Heeft u een
nieuw (mobiel) telefoonnummer? Is
uw e-mailadres gewijzigd?
Geeft u het dan alstublieft aan ons
door. Regelmatig komen wij
erachter dat de gegevens in onze
administratie niet meer kloppen.
Mail uw wijziging door naar:
administratie@kbskootwijkerbroek.nl

Bijbeltekst
In deze en de komende weken staat
de volgende Bijbeltekst centraal:
Spreuken 3:6
Ken Hem in al je wegen, dan zal Hij
je paden rechtmaken. -HSV-

Bijbelverhalen
Hierbij het bijbelrooster voor de
komende weken.
Week 39
 Overwinning op Amelek
 Jetro op bezoek
 Verschijning op de Sinaï
Week 40
 De tien geboden
 De tent van God
Week 41
 Het gouden kalf
 God vergeeft
 Nieuwe stenen tafelen
Week 43
 Bouw Tabernakel
 De tabernakel is klaar
 Kwakkels

Agenda
5 okt
11 okt

Studiemiddag, continurooster
Start
Kinderboekenweek

18 - 22 okt

Herfstvakantie

26 okt

Sing-in

30 okt

Fietscontrole

Verjaardagskalender
September
24 Senna Jonkers
24 Juf Jeanette Gilles
25 Ezra van Geresteijn
26 Suzanne Snellen
Oktober
4 Julia van Dijk
4 Mais Maksouma
5 Lorena Duits
5 Norah Threels
5 Jette Veldhuizen
6 Lotte Budding
6 Dylan van Dijk
6 Matha de Vries
7 Juf Cindy
7 Juf Willemijn
8 Anne Davelaar
8 Sven van Lagen
11 Nick Dekker
11 Gijs-Jan Donkersteeg
13 Manuel Duits
13 Wim Brul
15 Marilyn v/d Brink
25 Liz v/d Berg
26 Juf Jeannette Kroon
29 Juf Anja
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