
 
 

Vooraf 
Afgelopen zondag mochten we 
elkaar ontmoeten tijdens de SGK-
dienst in de Hervormde kerk. Wat 
mooi om met zoveel mensen samen 
te komen. Fijn dat u er was! 
 
Oudertevredenheidspeiling 
Vandaag ontvangt u in Parro een 
verzoek om mee te werken aan een 
oudertevredenheidspeiling. Onze 
school wil werken aan de continue 
verbetering van haar kwaliteit. 
Vandaar dat we aan diverse 
doelgroepen vragen hoe zij tegen 
ons onderwijs en ons functioneren 
aankijken. De informatie die u geeft 
als ouders is een belangrijke pijler 
voor de schoolontwikkeling in de 
komende jaren. We stellen het erg 
op prijs wanneer u de vragenlijst 
invult. Uw antwoorden worden 
anoniem verwerkt. We zullen de 
belangrijkste conclusies en de 
voorgenomen acties te zijner tijd 
aan u terugkoppelen. 
 
Opening School 
Afgelopen maandag is de school 
officieel geopend. Bedankt voor uw 
belangstelling!  
 

 
 

Lezen is een feest! 
Yes, onze nieuwe bieb heeft een 
naam: De Biba Bieb. Heel leuk 
bedacht door Saar Fraanje uit groep 
5! Wat genieten de kinderen van 
alle mooie boeken die er in deze 
bieb staan. Echt een prachtige 
aanvulling op ons leesonderwijs. 
 
Gratis lid worden openbare 
bibliotheek 
Heeft u gemerkt dat u kind het heel 
leuk vindt om boeken te lenen in de 
bieb en wilt u het lezen thuis 
stimuleren? Dan willen we ook het 
lidmaatschap van de Bibliotheek 
Barneveld onder uw aandacht 
brengen! Let op: dit gaat 
dus niet over de boeken uit de 
schoolbieb.  
U kind kan namelijk gratis lid 
worden de 3 Bibliotheek-vestigingen 
in de gemeente Barneveld. Zo kan 
uw kind ook in de weekenden en 
vakanties lekker doorlezen. 
 
Alle oudste leerlingen krijgen deze 
week een toestemmings-formulier 
van de leerkracht. Deze mag 
ingevuld worden en weer bij de 
leerkracht ingeleverd worden. 
Binnen een paar weken ontvangt uw 
kind dan een bibliotheekpasje van 
de leerkracht, zodat u daarmee ook 
alle boeken in de vestigingen 
Kootwijkerbroek, Voorthuizen en 
Barneveld kunt lenen. Zo wordt 
lezen helemaal een feest! 
 
Peiling continurooster 
In de MR vergadering van afgelopen 
januari hebben we met elkaar 

gesproken over het lesrooster. Na 
de voorjaarsvakantie wordt een 
ouderpeiling uitgezet. U krijgt dan 
de gelegenheid om uw voorkeur 
voor het lesrooster uit te spreken. 
De begeleidende brief geeft 
duidelijkheid over hoe we de peiling 
gaan vormgeven.  
 
Geboren 
Layla Lijbers uit groep 4a en Elize 
Lijbers uit groep 3a hebben een 
zusje gekregen. Zij heeft de naam 
Vera gekregen. We feliciteren de 
familie Lijbers van harte met de 
geboorte van Vera.  
 
Rapport en spreekmomenten 
Komende week woensdag gaan de 
rapporten mee naar huis. U bent 
vast benieuwd hoe de resultaten 
zullen zijn!  
U heeft via Parro een uitnodiging 
gehad voor de spreekmomenten. 
Vergeet u niet zich in te schrijven? 
We kijken ernaar uit u te 
ontmoeten. 
 
Aanmeldingen 2023-2024 
Inmiddels beginnen alweer 
voorzichtig de voorbereidingen voor 
het nieuwe schooljaar. 
In verband met het samenstellen 
van de groepen is het van belang om 
te weten hoeveel nieuwe kinderen 
we volgend jaar kunnen 
verwachten. Wordt uw kind in 2023-
2024 vier jaar? Wilt hem/haar dan 
aanmelden d.m.v. het 
inschrijfformulier? 
Kent u mensen in uw omgeving 
waarvan het oudste kind volgend 
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jaar naar de basisschool gaat, dan 
vragen we u om deze informatie aan 
hen door te geven. Nieuwe ouders 
kunnen ook contact opnemen voor 
meer informatie en een 
kennismakingsgesprek: 
directie@kbskootwijkerbroek.nl  
 
 
Bijbelverhalen 
Hierbij het bijbelrooster voor de 
komende weken. 
 
Week 7 
Het thema van deze week is 
‘verandering’. Overal waar Jezus 
komt, verandert Hij mensenlevens. 
We horen de verhalen van 
Bartimeüs en Zacheüs.   
 
Week 8 
De twee zussen Martha en Maria 
krijgen te maken met groot verdriet. 
Hun broer Lazarus komt te 
overlijden. Maar als Jezus komt, 
verandert alles!  
 
Week 10 
Geven is delen. Daar komt de rijke 
jongen achter die wil weten wat hij 
moet doen om bij Jezus te horen. De 
arme weduwe die deelt van haar 
weinige geld weet dat al. Jezus 
vertelt een verhaal om dat ook aan 
Zijn discipelen te leren.  
 
Weektekst 

 
 

Verjaardagskalender  

FEBRUARI 

10 David Koelewijn  3a 

11 Milan Bos  1a 

15 Lea van den Brink  1a 

15 Sem Verveer  1d/ 2d 

16 Martijn Jansen  4a 

16 Lizz Spelt 3b/ 4b 

17 Demi van Houten  3b/ 4b 

18 Jens Brunekreef 8a 

18 Max van den Hudding  8a 

19 Vivienne Hazeleger  1d/ 2d 

19 Wim van de Pol  4a 

22 Noam van Maanen  5a 

25 Jurrian de Rooij  1d/ 2d 

26 Tim van Essen  6a 

27 Robin Top  1c/ 2c 

28 Esmee Roubos  3a 

MAART 

1 Tim Broekhuizen  8a 

5 Stijn van den Berg 8a 

6 Bram Teunissen  3b/ 4b 

8 Evy Dekker  7a 

 

 
 
 

Agenda 
 

15 feb Rapport mee 

16 feb Spreekmiddag 

21 feb Spreekavond 

27 feb - 3 mrt Voorjaarsvakantie 

8 maart Biddag 
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