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Vooraf
Vorige week donderdag mocht we
met elkaar het Pinksterfeest vieren.
Wat bijzonder om na zo’n lange tijd
weer samen met kinderen, ouders
en schoolteam een viering te
beleven. Fijn dat u er was!
Babynieuws
Juf Willemijn en haar man Dick zijn
op 24 mei de trotse ouders
geworden van Cato. Cato is met 32
weken geboren en ligt momenteel
nog in het ziekenhuis. Het is
allemaal best spannend. We wensen
juf Willemijn en haar gezin veel
sterkte in deze periode. We hopen
en bidden dat Cato zich goed mag
ontwikkelen en binnenkort naar huis
mag.
Personeel
Rond de zomer zullen we afscheid
nemen van twee collega’s. Na 10
jaar werkzaam te zijn geweest heeft
juf Bertilda besloten een werkplek
dichter bij huis te zoeken. Ook
meester Stefan zal ons gaan
verlaten. Hieronder geven zij zelf
een toelichting op hun vertrek.
Na 10 jaar met veel plezier gewerkt
te hebben op de Koningin
Beatrixschool, is nu de tijd gekomen
dat ik deze school ga verlaten.
Komend schooljaar start ik als
leerkracht op een school in
Nunspeet, waardoor mijn reistijd
aanzienlijk wordt verkort. Ik heb het
onwijs naar mijn zin gehad op de
Koningin Beatrixschool. Het was een

mooie tijd, waar ik erg van heb
genoten.
Ik wil iedereen bedanken voor de
prettige samenwerking en de fijne
tijd hier op school. Ik wens jullie
allen Gods zegen toe!
Hartelijke groet,
-juf BertildaVoor volgend jaar heb ik besloten
om helaas de Koningin Beatrixschool
te verlaten. Ik heb hier 3 jaar met
veel plezier gewerkt. Een ieder dank
met wie ik heb samengewerkt. Ik
heb dit altijd als zeer prettig ervaren.
Na de zomervakantie ga ik aan de
slag in de zorg. Voor nu nog even
genieten van de laatste weekjes
hier. Het gaat jullie goed allemaal.
Groetjes
-meester StefanDe afgelopen periode zijn er ook
drie nieuwe leerkrachten benoemd.
Juf Janine heeft dit jaar haar Liostage gelopen in groep 6 en zal
volgend schooljaar werkzaam zijn bij
ons op school. Daarnaast zijn
Jolanda Wiesenekker en Jelle de
Kleuver aangenomen. Jolanda gaat
lesgeven in de kleuterbouw en Jelle
in de bovenbouw. Hieronder stellen
zijn zich voor:
Hallo allemaal,
Vanaf het nieuwe schooljaar ben ik
een nieuw gezicht bij de kleuters.
Mijn naam is Jolanda Wiesenekker.
Ik ben 32 jaar en ik woon in

Barneveld met
mijn man Bert
en ons zoontje
Sepp. Wij gaan
er regelmatig
met elkaar op
uit naar een
stad, het bos, de dierentuin of op de
fiets om een ijsje te eten. Daarnaast
kan ik mezelf ook thuis goed
vermaken met een goed boek en een
heerlijke kop thee. Ook zing ik graag
en ben ik altijd in voor een
gezelschapsspel.
De afgelopen 7 jaar heb ik met veel
plezier gewerkt op de J.H.
Donnerschool in De Glind. Nu is het
tijd voor een nieuwe werkomgeving
en kijk ik uit naar een leuke tijd op
de Koningin Beatrixschool. Na de
zomervakantie maak ik graag
persoonlijk kennis met jullie. Ik hoop
in ieder geval de kinderen fijne
dagen op school te geven waar ze
veel mogen ervaren en leren.
Tot in het nieuwe schooljaar!
-Jolanda WiesenekkerBeste ouder(s), verzorger(s),
Via dit stukje
tekst zal ik mij
even kort
voorstellen.
Mijn naam is
Jelle de
Kleuver, ik ben
28 jaar en woonachtig in
Voorthuizen. Sinds afgelopen
voorjaar ben ik getrouwd met

Leanne. In mijn vrije tijd korfbal ik bij
Spirit in Voorthuizen, maak ik graag
een hike of hebben we gezellige
avonden met vrienden.
De afgelopen 4½ ben ik werkzaam
geweest als leerkracht in de
bovenbouw op Bij de Bron in Putten.
Nu vond ik het tijd voor een nieuwe
uitdaging en een nieuwe omgeving
en die vond ik op de Koningin
Beatrixschool.
Ik hoop op een mooie en leuke tijd
en heb veel zin om er met de
kinderen een mooi jaar van te
maken. Mocht u vragen hebben of
even kennis willen maken, kunt u na
de zomervakantie altijd even binnen
lopen.
Hartelijke groet,
-Jelle de KleuverFormatie
Op dit moment wordt de laatste
hand gelegd aan de groepsindeling
voor volgend schooljaar. Donderdag
16 juni hopen we u middels een
aparte nieuwsbrief hierover te
informeren.
Voortgang bouw & continurooster
Graag geven we u een update over
het verloop van de vernieuwbouw.
In de oorspronkelijke planning was
de oplevering gepland in oktober
2022. Door verschillende
vertragingen in leveringen blijkt dat
helaas niet haalbaar. Naar alle
waarschijnlijkheid zal het nieuwe
schoolgebouw begin december
worden opgeleverd. Dat betekent
dat we rond de kerstvakantie zullen
verhuizen naar het nieuwe gebouw.
Rond de kerstvakantie zullen de
kinderen weer enkele dagen vrij zijn.
Deze dagen worden te zijner tijd in
de jaarkalender vermeld.
Na de bouw is het project helaas
nog niet klaar, want dan is het
terrein rondom de school en het
schoolplein aan de beurt. De
plannen daarvoor zijn vergevorderd
en ook dit blijkt een omvangrijk
project. Het zal in verschillende

fases uitgevoerd moeten worden
zodat steeds voldoende speelruimte
blijft voor de kinderen. Daardoor is
speelruimte nog steeds heel
beperkt, en zitten we rond pauzes
met hetzelfde probleem als tijdens
de bouw. In afstemming met de
medezeggenschapsraad hebben we
daarom besloten dat het
continurooster langer gehandhaafd
blijft. De verwachting is dat
omstreeks mei 2023 het schoolplein
klaar zal zijn. Omwille van de rust en
regelmaat kiezen we er daarom
voor het continurooster het gehele
schooljaar te hanteren. De
ouderpeiling over het lesrooster
(met daarin de keuze: terug naar het
oude schema van voor de bouw, of
handhaving van continurooster) zal
in februari volgend schooljaar
plaatsvinden.

Ontvangsthal met doorkijk naar het
pastorie bos

Eerste metselwerk
Het afgelopen jaar is er best veel
gevraagd van het aanpassingsvermogen van alle gezinnen.
Wijzigingen in schooltijden, lesuitval
en drukte op de parkeerplaatsen.
Fijn om te zien hoe ouders daarin
toch soepel hun draai vinden.
Uiteraard zien we allemaal uit naar
de nieuwe situatie met een prachtig
schoolgebouw en mooi speelterrein.
Zover is het nog niet helemaal, maar
sinds januari is er al veel gebeurd op
de bouw. De contouren van de
nieuwe indeling worden steeds
meer zichtbaar. Hieronder vindt u
een paar foto’s die een beeld geven:

Leerplein bovenbouw

Handvaardigheidsruimte met
aansluitend de leskeuken.

Aanbouw nieuwe kleuterlokalen

Wenmiddag
Op donderdag 30 juni is er een
wenmiddag voor de toekomstige
groepen 1 t/m 3. Die middag kunnen
zij alvast kennismaken met de
nieuwe groep en leerkracht(en).
In verband met deze wenmiddag
zijn de kinderen van de huidige
groep 3 een middag vrij!

Uitslag eindtoets groep 8
Op 20 en 21 april hebben de
leerlingen uit groep 8 de Centrale
Eindtoets gemaakt. Ze hebben
allemaal goed hun best gedaan en
hebben gescoord op het niveau dat
past bij hun uitstroom naar het
Voortgezet Onderwijs.
Dit cursusjaar stromen er 10
leerlingen uit naar Kader
beroepsgerichte leerweg en 21
leerlingen naar GT-TL/Havo/VWO.
De gemiddelde score op de Centrale
Eindtoets was dit jaar 533.2, dit is
nét iets lager dan het landelijk
gemiddelde van 534.8. De inspectie
kijkt sinds vorig schooljaar vooral
naar het percentage leerlingen wat
het fundamentele niveau
(1F) behaalt en welk percentage het
streefniveau (1S/2F). De meeste
leerlingen hebben bij het verlaten
van het basisonderwijs niveau 1F.
Een deel van de leerlingen is echter
al verder en kan meer uitgedaagd
worden op streefniveau 1S/2F.
Zie Referentieniveaus | Voor
leerlingen en ouders | Centrale
Eindtoets
(centraleeindtoetspo.nl) voor meer
informatie over de
referentieniveaus.
Al onze groep 8 leerlingen behalen
het 1F niveau voor Lezen en
Taalverzorging en bijna iedereen
voor Rekenen. Ook behaalt 71% van
de leerlingen het 2F niveau voor
Lezen. Dat verdient een groot
compliment. De 1S/2F percentages
voor Rekenen en Taalverzorging
vallen iets lager uit, maar dit past
ook bij het landelijk gemiddelde wat
ook lager ligt.
We zijn blij met de behaalde scores
en hier mogen de jongens en
meiden dan ook zeker trots op zijn!
Korfbal
Vrijdag 3 juni hadden wij
korfbaltoernooi, we streden tegen
De Bron en De Prins
Bernhardschool.
Het was erg gezellig en er is fanatiek
gespeeld! Het was ook heel lekker
weer!

Verkeersexamen groep 7
Trots zijn we op onze groep 7!
Iedereen slaagde de afgelopen
periode voor zijn theorie en
praktijkexamen. Blij namen ze hun
verkeersdiploma in ontvangst. Goed
gedaan jongens en meiden!

Er zijn ook mooie prijzen uitgereikt.
7/8D en 6C zijn met trots eerste
geworden. 6H is tweede. 7/8B is 3e
geworden.
Groetjes Lynthe, Janine, Nienke,
Daan van de Kamp en Florian (Team
7/8D)
Brandweer dag
De brandweer in Kootwijkerbroek
bestaat dit jaar 90 jaar. Op
donderdag 16 juni organiseren zij
een spelletjes dag voor alle scholen
rondom Kootwijkerbroek. Wij zijn ’s
middags welkom. De kleuters
worden met bussen heen en weer
gebracht. De andere groepen gaan
lopend naar het kazerneterrein. De
kinderen zijn omstreeks 14.45 uur
weer terug op school en mogen dan
naar huis.
Musical groep 8
De musical van groep 8 wordt
opgevoerd op dinsdagavond 5 juli
om 20.15 uur. Meer informatie over
de kaartverkoop verschijnt
binnenkort op Parro.

Bijbeltekst
Deze week leren we de Bijbeltekst:
Belijden we onze zonden, dan zal hij,
die trouw en rechtvaardig is, ons
onze zonden vergeven en ons
reinigen van alle kwaad.
Bijbelverhalen
Hierbij het bijbelrooster voor de
komende weken.
Week 24
We horen de verhalen over Paulus
die zo veel mogelijk mensen over
Jezus wil vertellen. Hiervoor komt in
de gevangenis terecht, maar God
helpt hem op een wonderlijke
manier.
Week 25
De verhalen over Paulus gaan
verder. Hij wordt verraden en moet
zich verantwoorden tegenover
stadhouders en koningen.

Schoonmaakavond
We hebben dit jaar één
schoonmaakmoment, namelijk op
donderdagavond 30 juni, we starten
om 18.30 uur.
Week 26
Binnenkort kunt u zich via Parro
Paulus wil naar Rome om zijn
hiervoor opgeven.
verhaal te delen met de keizer.
We willen een dringend beroep
Onderweg naar Rome gebeurt er
doen op uw bereidheid om te
echter een ramp. Zal er nu niets
helpen om samen de school schoon
meer van Paulus voornemen terecht
en fris te maken voor de
komen?
zomervakantie. Houd deze avond
Agenda
vrij in uw agenda?
Alvast enorm bedankt.
14 juni
Schoolreis
16 juni

Brandweerdag

30 juni

Schoonmaakavond

30 juni

Wenmiddag 1-3

5 juli

Musical groep 8

Verjaardagskalender
Juni
14
14
14
15
16
17
20
20
22
24
25
26

Anouk Veen
Sem van Veldhuizen
Tessa van Veldhuizen
Lynthe Meurs
Gerben Top
Ramon van Essen
Naomi Bosch
Sophie van Kooten
Silvan van Essen
Dianne van 't Foort
Lieke Mulder
Liv Huisman
26 Nooha Pater
30 Emma Brunekreef
30 Leroy van Essen

2b
1a
1a
8a
8a
8a
6a
7a
5b/ 6b
7a
1a
5a
3a
4a
7a

