
 
 

Vooraf 
Na twee weken meivakantie 
mochten we alle kinderen weer op 
school ontvangen. We hopen dat 
iedereen een goede vakantie heeft 
gehad. 
 
Binnenkort zullen we voor het eerst 
in ruim twee jaar weer een 
christelijke viering samen met 
ouders houden. We zijn dankbaar 
dat dit weer kan. Dit jaar vieren we 
met elkaar het Pinksterfeest. Op 
donderdagavond 2 juni om 19.00 
uur bent u welkom in de Hervormde 
kerk van Kootwijkerbroek. De 
viering duurt een klein uur.  
 
Centraal staat de vrucht van de 
Geest. Deze staat beschreven in 
Galaten 5 vers 22: 
 
De vrucht van de Geest is echter: 
liefde, blijdschap, vrede, geduld, 
vriendelijkheid, goedheid, geloof, 
zachtmoedigheid, zelfbeheersing.  
 
Meester Savert hoopt tijdens de 
viering hier een uitleg bij te geven. 
We zien ernaar uit u deze avond te 
ontmoeten.  
 
Babynieuws 
Er is weer babynieuws! Bij de familie 
Van Middendorp is op 13 april een 
meisje/zusje geboren. Ze heet Fiene. 
Lize (1b) is de trotse grote zus.  
Bij de familie van den Bosch werd op 
30 mei een jongetje geboren: Stef. 
Thijs (6b) en Levi (3a) vertelden vol 
trots na de vakantie het goede 

nieuws. Beide families van harte 
gefeliciteerd! 
 
Juf Anouk 
Op woensdag 27 april mochten Juf 
Anouk en Arno de trotse ouders 

worden van Tijmen Jozua Broos 🤍 
Op het kaartje staat: ‘Gods liefde 
draagt jou, Zijn hand beschermt jou, 
waar je ook bent of zal gaan.’ Van 
harte gefeliciteerd en heel veel 
geluk samen!  
 

 
 
Juf Anet 
Een tijdje geleden had ook juf Anet 
mooi nieuws: Zij en Jacco 
verwachten een kleintje in oktober. 
Gefeliciteerd! 
 
Nieuwe leerlingen 
Deze week mochten we weer  
2 nieuwe leerlingen verwelkomen in 
groep 1b: Ezra Kroon en Raimo 

Threels (broertje van Ruben en 
Dyline).  
Voor de vakantie kreeg groep 2a er 
ook al een nieuwe leerling bij: Carel 
Wubbeling. 
We wensen jullie allemaal een heel 
fijne tijd toe bij ons op school! 
 
Bruiloft juf Femke 
22 April is juf Femke met Migiel 
getrouwd. Het was een prachtige 
dag die de kinderen van groep 5/6 
voor een deel mochten meebeleven. 
In de kerk zongen ze het lied ‘Heer, 
u bent mijn leven’. Dat wensen we 
het bruidspaar toe! Van harte 
gefeliciteerd! 
 

 
 
Typecursus 
In de bijlage vindt u informatie over 
de typecursus van Typicalme. Bij 
voldoende aanmeldingen kan deze 
volgend jaar bij ons op school 
worden aangeboden.  
 
Schoolfruit 
Voor de vakantie werd voor het 
laatst fruit gebracht op school. We 
willen wel graag doorgaan met de 
‘gezonde dagen’. Op woensdag, 
donderdag en vrijdag is het de 
bedoeling dat alle kinderen uit de 
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klas iets gezonds eten als 
tussendoortje. Wilt u het dan zelf 
aan uw kind meegeven?  
 
Open ochtend 
Op woensdag 18 mei is er een open 
ochtend voor alle ouders en 
kinderen die dit jaar of  
volgend schooljaar bij ons op school  
hopen te starten of hun schoolkeuze 
nog moeten maken. 
Van harte welkom om ergens tussen  
9.30 en 12.00 uur binnen te lopen in 
het Boshoekje (kleutergebouw). 
Daar staan we voor u klaar met een 
kopje koffie en drinken en kunt u 
nader kennismaken met ons en onze 
school. 
   
Schoolfotograaf 
Op dinsdag 24 mei komt de 
schoolfotograaf op school. Dit jaar 
worden er alleen groepsfoto’s 
gemaakt. Groep 8 maakt wel 
pasfoto’s voor de traditionele 
‘koppenkaart’ die ze krijgen bij het 
afscheid. 
 
Juffendag 
Er staat weer een 
feestje gepland: de 
juffendag!!              
Dinsdag 31 mei is 
het zover!   
Dan vieren alle kleuterjuffen hun 
verjaardag.  Deze dag hoeven de 
kinderen geen eten en drinken mee 
te nemen. De kinderen van groep 1b 
mogen deze dag ook de middag naar 
school (tot 14.30 uur). 
Meer informatie volgt binnenkort. 
 
Korfbaltoernooi 
Op 3 juni hopen we als school mee 
te doen aan het jaarlijkse 
korfbaltoernooi dat DWS 
organiseert. We hebben dit jaar in 
de bovenbouw al twee 
korfbaltrainingen gehad, dus we zijn 
goed voorbereid! U krijgt meer 
informatie van de groepsleerkracht 
over de begeleiding en precieze 
tijden. We vinden het natuurlijk erg 
leuk als u ons komt aanmoedigen!  
 
 

Schoolreis 
De schoolreisjes zijn dit jaar op 
dinsdag 14 juni. We hebben weer 
leuke bestemmingen uitgezocht.  
 

Gr.  Bestemming  Vertrek 
tijd 

1-2 Het Uilenbos  

3-5 Julianatoren 09:45 

6-7 Kernwasser-
wunderland, 
Kalkar 

08:45 

 
U ontvangt hierover binnenkort een 
factuur en een brief met meer 
informatie.  
 
 
Bijbeltekst 
 
 
Bijbelverhalen 
Hierbij het bijbelrooster voor de 
komende weken. 
 
Week 20 
Deze week worden de verhalen 
verteld over Nikodemus en de 
Samaritaanse vrouw. Allebei gaan ze 
op zoek naar het antwoord op de 
vraag: Wie is Jezus?  
 
Week 21 
Het verhaal van Hemelvaart staat 
centraal deze week. Jezus gaat terug 
naar Zijn Vader in de hemel, maar 
hij laat zijn vrienden niet met lege 
handen achter..  
 
Week 22 
We kijken vast vooruit naar 
Pinksteren. God vervult Zijn belofte 
en de Heilige Geest wordt 
uitgestort. Dat hopen we deze week 
samen te vieren in de kerk.  
 
Week 23 
God verandert levens van mensen. 
Dat horen we in het verhaal ven 
Paulus. Waar hij eerst de christenen 
vervolgde, werd hij later juist 
gedoopt en ging hij in Gods 
koninkrijk aan het werk.   
 
 
 

Agenda 
 

18 mei Open ochtend 

24 mei Schoolfotograaf 

26-27 mei Vrij 

31 mei Juffendag groep 1-2 

2 juni Pinksterfeest gr 1-8 

3 juni Korfbaltoernooi 

3 juni Dag van de conciërge 

6 juni Vrij 

 
 

Verjaardagskalender  

Mei 

15 Juf Corrie  

21 Estelle Morren  5b/6b 

23 Juf Femke 5b/6b 

24 Robin Schneider  1a 

24 Juf Gea 3 

25 Levi van den Bosch  3a 

25 Jayden Heddes  2b 

27 Guus Drost  2b 

27 Ruben van Harten  2b 

30 Ariëlle Meerdink  1a 
Juni 

1 Jari van den Brink  2b 

2 Mia van Middendorp  2a 

2 Eljah Roelofs  2a 

3 Lana van den Brink  6a 

3 Jarah Hendrix  2b 

7 Florian van Blankers  8a 

7 Dave Jonkers  5b/6b 

7 Juf Lisa 7 

9 Kaliq Qutb  5b/6b 
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