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Vooraf
Vanaf aankomende week start de
adventsperiode. In de
adventsperiode zien we
verwachtingsvol uit naar de komst
van de Heere Jezus. In de klassen
worden iedere ochtend de kaarsen
aangestoken. We denken daarbij
aan de betekenis van de komst van
Christus die mooi wordt verwoord
in Johannes 3 vers 17:

Bieb op school & leestip
Het leesonderwijs heeft bij ons op
de KBS veel aandacht. We zijn heel
trots en blij u te mogen vertellen dat
we vanaf 2023
in ons nieuwe
schoolgebouw
gaan starten
met 'De
Bibliotheek op
school'.

Want God heeft Zijn Zoon niet in de
wereld gezonden opdat Hij de
wereld zou veroordelen, maar
omdat de wereld door Hem
behouden zou worden.

De Bibliotheek op school is een
leesbevorderingsprogramma,
waarin gemeenten, bibliotheken en
scholen samenwerken. Het doel is
om de taalontwikkeling, het
leesplezier en de mediawijsheid van
kinderen te vergroten, zowel op
school als thuis.
Voor meer informatie
zie www.debibliotheekopschool.nl
T.z.t. zullen we u verder informeren.

Geboortenieuws
Bij de familie Hardeman is een
zoontje geboren. Ze hebben hem de
naam Rick gegeven. Rick is het
broertje van Bernard uit groep 1/2C.
We feliciteren de familie Hardeman
van harte en wensen hen veel geluk
en zegen.
Betaling ouderbijdrage
Van veel gezinnen hebben we
inmiddels de ouderbijdrage voor dit
schooljaar ontvangen. Bedankt
daarvoor. We hebben nog niet van
iedereen de ouderbijdrage binnen.
Medio oktober heeft u hier een mail
over gehad vanuit het mailadres
adiminstratie@kbskootwijkerbroek.nl.
Wanneer u de ouderbijdrage nog
niet heeft betaald wilt u dit dan
alsnog doen? Alvast hartelijk dank.

En ook in deze nieuwsbrief weer
een leestip voor thuis:
Leestip 3: Geef een boek cadeau.
De decembermaand staat voor de
deur. Nog op zoek naar een leuk
cadeau om aan uw kind te geven?
Geef een boek cadeau!
Een boek is een persoonlijk cadeau
met grote meerwaarde. En voor een
extra persoonlijk tintje: schrijf een
persoonlijke boodschap voorin het
boek. Een boek cadeau is ook zeker
een aanrader voor een verjaardag,
het behalen van een zwemdiploma
of als beloning voor een knappe

prestatie op school. Welk boek past
bij uw kind?
Veel leesplezier!
Sinterklaas
Op vrijdag 2 december vieren we
het Sinterklaasfeest op school.
Om 8.45 uur hopen we de Sint te
verwelkomen op het kleuterplein.
Als u het leuk vindt om te komen
kijken, willen wij u vragen om in
eerste instantie aan de overkant
van de Kosterijweg (aan de kant van
de winkel Hootsen) te gaan staan.
Dit i.v.m. de beperkte ruimte op het
plein.
Als alle kinderen van groep 1 t/m 8
een geschikt plekje hebben
gevonden, kunnen ouders met
kleine kinderen misschien nog
ergens dichterbij komen staan.
Na de aankomst brengen Sint en zijn
Pieten een bezoekje aan groep
1 t/m 4.
De kinderen van groep 5 t/m 8
vieren het Sinterklaasfeest met
surprises. Dit jaar lukt het niet om
van te voren een tentoonstelling te
maken. De leerkrachten zullen op
Parro foto’s zetten van de surprises.
(Ver)nieuwbouw
Er wordt hard gewerkt aan de
oplevering van onze vernieuwde
school.
In de kerstvakantie staat de
verhuizing gepland, zodat we in
januari in onze nieuwe lokalen
kunnen starten.

In verband met het inpakken,
verhuizen en inrichten zijn er een
aantal extra vrije (mid)dagen:
• Donderdagmiddag 22 dec.,
vanaf 12.00 uur
• Vrijdag 23 dec.
• Maandag 9 jan.
Schoenendoosactie
De afgelopen week konden er
gevulde schoenendozen worden
ingeleverd. Er zijn weer vele dozen
ingezameld. Fijn dat u heeft
meegedaan aan deze actie.
Inmiddels zijn ze naar het depot
gebracht van stichting Gain. Zij
zorgen ervoor dat de schoendozen
op een goede plek terecht komen.

Bijbelverhalen
Hierbij het bijbelrooster voor de
komende weken.

2 dec.

Sinterklaasviering
Kerstfeest
(in de klas)
Middag vrij
i.v.m. verhuizing

Week 47 en 48
De verhalen van Esther worden
verteld.

22 dec.

Week 49
Deze week beginnen we met de
Bijbelverhalen in aanloop nara het
Kerstfeest. Als eerste horen we hoe
de engel Gabriël bij Zacharias en
Maria op bezoek komt.

23 dec.

Vrij i.v.m. verhuizing

26 dec. t/m
6 jan.

Kerstvakantie

9 jan.

Vrij i.v.m. verhuizing

10 jan.

Eerste schooldag in
de vernieuwde school

Week 50
We gaan verder met het bezoek van
Maria aan Elizabeth en de geboorte
van Johannes.

Verjaardagskalender

Bijbeltekst
In de klassen wordt deze week de
volgende Bijbeltekst uit Psalm 103
geleerd:

Agenda

December
1
Fenna van de Krol
1
Rosalie Veldhuizen
3
Benjamin van de Bor
4
Joep Broekhuizen
4
Yara Lazzaro
4
Manoah Roelofs
9
Jesse Baas
10 Lynn Geurtsen
10 Maxim Vink
12 Levy van Veldhuisen
13 Lucas Vink
14 Eva Fraanje
14 Juf Gerlinde
15 Tess Blotenburg
16 Evianne van Middendorp
16 Juf Marian
16 Juf Mieke
17 Nathan Meijers
18 Jarno Kampert
29 Eva van den Brink

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

7a
6b/ 7b
4a

22 dec.

Toeslagen gemeente Barneveld
Alles wordt duurder. Vooral eten,
drinken en energie. Daarom hebben
steeds meer inwoners moeite om
rond te komen. Daarom heeft de
gemeente Barneveld een pakket
regelingen samengesteld. Inwoners
met een laag inkomen kunnen
hiervan nog dit jaar gebruik maken.
Energietoeslag voor inkomens tot
150%
Inwoners met een inkomen tot
150% van de bijstandsnorm komen
in aanmerking voor de
gemeentelijke energietoeslag. Tot
nu toe was dat 120% van de
bijstandsnorm. Het gaat om een
eenmalig bedrag van 1.000 euro.
Valt u in inkomensgroep tussen 120150% van de bijstandsnorm? Vraag
de gemeentelijke energietoeslag
dan voor 31 december 2022 aan.
Op www.barneveld.nl/energietoeslag
staat meer informatie. Bijvoorbeeld
over met welk inkomende inwoner
recht heeft op de gemeentelijke
energietoeslag. Hier kan de
energietoeslag ook meteen
aangevraagd worden. Dit kan ook
door het scannen van onderstaande
QR-code met de telefoon. De
inwoner komt dan direct bij het
aanvraagformulier.
Let op: Valt de inwoner in de
inkomensgroep tussen 120-150%
van de bijstandsnorm? Vraag de
gemeentelijke energietoeslag dan
uiterlijk 31 december 2022 aan!

Schoolkostenregeling:
eenmalig extra bedrag
Voor inwoners met een laag
inkomen en schoolgaande kinderen.
De schoolkostenregeling is een
tegemoetkoming voor minima met
schoolgaande kinderen tot en met
17 jaar. Inwoners die de regeling
voor schooljaar 2022/2023 hebben
ontvangen, krijgen eenmalig een
extra bedrag op het
rekeningnummer dat bij ons bekend
is. De inwoner krijgt hierover een
brief.
De schoolkostenregeling kan
aangevraagd worden door de
inwoners. Als ze dit uiterlijk 31
december 2022 doen, krijgt de
inwoner ook het eenmalige extra
bedrag bovenop de bestaande
schoolkostenregeling
Individuele inkomenstoeslag:
eenmalig verhoging
Een inwoner heeft recht op de
individuele inkomenstoeslag als
hij/zij drie jaar of langer een laag
inkomen heeft en in de gemeente
Barneveld woont. Heeft de inwoner
deze toeslag nog niet aangevraagd?
Dit kan alsnog. De groep met een
inkomen tussen de 101-110% van de
bijstandsnorm krijgt, als ze uiterlijk
31 december 2022 een aanvraag
indien een extra bijdrage toegekend
(bovenop het bestaande bedrag).
Aanvragen schoolkostenregeling en
individuele inkomenstoeslag
De inwoner kan de regelingen
aanvragen
via www.berekenuwrechtplus.nl,
klik vervolgens op Barneveld. Via
onderstaande QR-code kom zo
rechtstreeks op de juiste plek
terecht. Scan de code daarvoor in
met de telefoon.

Let op: de verhoogde bedragen
worden alleen toegekend
bij aanvragen tot en met 31
december 2022. Vanaf 2023 gelden
weer de vaste normale bedragen.
Heeft u vragen over de regelingen?
Bel dan naar 0342-140342.

