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Vooraf
De afgelopen twee weken hebben
de startgesprekken plaatsgevonden.
Fijn dat we samen met u het
schooljaar konden opstarten.
Financiële zorgen
Iedereen merkt dat de vaste lasten
door inflatie en de energiecrisis
stijgen. In steeds meer huishoudens
groeit de zorg of alle rekeningen nog
wel betaald kunnen worden.

Dank voor jullie leuke, grappige,
mooie inzendingen!
De keuze voor een winnaar was dit
jaar niet gemakkelijk! Maar het is
gelukt en de jury heeft een winnaar
aangewezen.
Dit jaar is : Rhodé van Maanen uit
groep 1/2d de winnaar.
Ze heeft in de vakantie haar kleine
zusje voorgelezen wanneer die op
het potje moest. Wat lief van je
Rhodé! Dat vond ze vast gezellig 😉

Als school kunnen we dit probleem
niet oplossen. We kunnen u wel in
contact brengen met instanties die
kunnen ondersteunen bij financiële
problemen. Ondersteuning kan heel
praktisch zijn bijvoorbeeld in geld
voor boodschappen of nieuwe
gymschoenen, maar u kunt ook
geholpen worden door meer zicht te
krijgen op uw financiën.
Ervaart u financiële problemen,
neem dat gerust contact op. Dat kan
met de vertrouwenspersoon juf
Annelies:
a.gijsbertse@kbskootwijkerbroek.nl
of met de directeur Erik Borghuis:
directie@kbskootwijkerbroek.nl.
Uiteraard wordt dit altijd
vertrouwelijk behandeld.
Zomerlezen 2022
Wat leuk dat er dit jaar zoveel
kinderen hebben meegedaan aan de
fotowedstrijd zomerlezen. De
afgelopen weken hebben alle foto's
in de school gehangen, zodat we
konden meegenieten.

leren lezen, maar vooral dat
kinderen plezier beleven aan het
(samen) lezen van boeken en
verhalen.
Uit onderzoek is gebleken dat
niet alleen school, maar juist ook
de omgeving thuis veel invloed
heeft op het leesgedrag van
kinderen. Daarom willen wij het
komende jaar in iedere
nieuwsbrief een aantal leestips
voor thuis met u delen:
Tip 1: Zorg dat er thuis
leesprikkelingen worden
aangeboden.
Hoe zorgt u voor
leesprikkelingen?
•

Nu mag je zelf een mooi boek
kopen bij een boekhandel. Veel
leesplezier!
Geboortenieuws
Bij de familie Jonker is een broertje
geboren. Zijn naam is Boaz. Boaz is
het broertje van Ruben uit groep 1a.
Van harte gefeliciteerd!
Lezen op school én thuis

Het leesonderwijs heeft bij ons
op de Koningin Beatrixschool veel
aandacht. We vinden het
belangrijk dat kinderen goed

•
•

•

Kijk eens rond in uw huis.
Groeit uw kind op in een
'talige' omgeving?
Zijn er boeken in huis?
Kan uw kind daarbij?
Ligt er een krant op tafel?
Of doet u weleens een
kruiswoordpuzzel?
Leest u 's avonds voor het
slapen gaan voor?

Waarom belangrijk?
•

Als er leesprikkelingen
worden aangeboden, is
een kind eerder geneigd
een boek te pakken.

•

Als een kind elke dag leest
of wordt voorgelezen,
leert het zo'n duizend
nieuwe woorden per
jaar!

Week tegen pesten
In de week van 26 t/m 30 september
is het de Week Tegen Pesten met als
thema ‘Grapje! Moet toch
kunnen!?’. Samen lachen en plezier
hebben, zorgt voor verbinding en
betrokkenheid. Dit is juist aan het
begin van het schooljaar heel
belangrijk. Maar.... was het grapje
voor iederéén leuk?
In deze week wordt er in alle
groepen aandacht besteed aan een
fijne en veilige sfeer in de klas,
waarin pesten niet thuishoort. We
hopen op fijne en leerzame
momenten met elkaar!

hanteren.
In de bijlage vindt u de
‘Kwinkposter’. Hierop staan
prikkelende vragen om met uw kind
in gesprek te gaan over de
onderwerpen die op dit moment
worden behandeld in alle groepen.
Voor meer info verwijzen wij u graag
naar: Voor ouders - Kwink
(kwinkopschool.nl)
Bijbeltekst
Jij bent zo kostbaar in mijn ogen, zo
waardevol, en ik houd zo veel van je.
-Jesaja 43:4Bijbelverhalen
Hierbij het bijbelrooster voor de
komende weken.
Week 37
Deze week worden de verhalen van
Abraham en Lot verteld.
Week 38
God belooft een zoon aan Abraham.
Eerst wordt Ismaël geboren, maar
hij is niet de zoon die God voor ogen
had. Later wordt Izaäk wordt
geboren. God vraagt Abraham Izaäk
te offeren. Zo stelt Hij Abraham op
de proef. Uiteindelijk zal God zelf in
een offer voorzien.
Week 39
Abraham stuurt zijn Eliëzer op weg
om een vrouw te vinden voor zijn
zoon Izaäk.

Kwink
Op de Koningin Beatrixschool maken
wij gebruik van de methode Kwink.
Dit is een online methode voor
sociaal-emotioneel leren, gebaseerd
op de laatste wetenschappelijke
inzichten. Door de week heen wordt
er door middel van animaties,
gesprekken en diverse werkvormen
aandacht besteed aan de sociaalemotionele ontwikkeling.
Belangrijke pijlers zijn: besef hebben
van jezelf, besef hebben van de
ander, keuzes kunnen maken,
zelfmanagement en relaties kunnen

Verjaardagskalender
September
15 Roan van Middendorp
16 Julia van den Hudding
18 Nathan Budding
21 Luuk Hooijer
22 Guusje Broekhuizen
23 Nikki Blotenburg
23 Geert Westrik
24 Senna Jonkers
24 Suze van Essen
24 Skye v/d Steeg
28 Austin Heddes

1a
6a
8a
1a
3a
1c/ 2c
8a
3b/ 4b
1a
1a
1d/ 2d

Oktober
1
Leonie Donkersteeg
4
Julia van Dijk
5
Lorena Duits
5
Norah Threels
5
Jette van Veldhuizen
6
Lotte Budding
6
Dylan van Dijk
8
Anne Davelaar
8
Amber van 't Foort
8
Sven van Lagen
8
Lize van Middendorp
11 Nick Dekker
11 Gijs-Jan Donkersteeg
11 Tim Teunissen
13 Manuel Duits
14 Sarah van Veldhuisen
14 Dani van Voorst
15 Marilyn van den Brink
20 Fiene Fraanje
25 Liz van den Berg
31 Hugo Morren

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

Muziekschool
In de bijlage vindt u een flyer van de
muziekschool Barneveld. Zij organiseren
op 17 september een proeflesdag.

