
 
 

Vooraf 
Gisteren was het biddag en mochten 
we met de groep 3-8 naar de kerk. 
De dominee vertelde het verhaal 
van Elisa en het leger van de Syriërs 
(2 Koningen 6:8-23).  
 
De knecht van Elisa is bang voor het 
leger dat hen heeft omsingeld. Op 
het gebed van Elisa opent God de 
ogen van de knecht. Hij ziet een 
hemelse legermacht die 
beschermend om hen heen staat. 
Soms komen er dingen op ons pad 
die groter lijken te zijn dan we 
aankunnen. We mogen echter 
weten dat God met een 
beschermend leger ons omringd. 
 
Schoolplein 
De contouren van het nieuwe 
bovenbouw plein worden steeds 
meer zichtbaar. De aanleg verloopt 
voorspoedig. We hopen dat binnen 
twee weken het gehele plein gereed 
is. In samenwerking met een aantal 
ouders konden we met relatief lage 
kosten een “pannakooi” op het plein 
realiseren. We zien dat veel groepen 
plezier beleven aan het voetballen. 
We kunnen straks twee groepen 
tegelijkertijd laten voetballen op het 
bovenbouw plein. We bedanken 
Gerard van de Bosch, Peter van 
Middendorp (Bosch Beton), Martijn 
Broekhuizen (Broekhuizen 
tuinaanleg), Jan van Maanen 
(Dimako) voor hun hulp bij de 
aanleg en de sponsoring. 
 
Zodra het bovenbouw plein klaar is 
starten we met de aanleg van het 

onderbouwplein. Hiervoor zal eerst 
Het Boshoekje gesloopt moeten 
worden. We hopen hier spoedig 
akkoord op te krijgen.  
 

 
 
Studiemiddag 
Aankomende dinsdagmiddag is er 
een studiemiddag voor de 
leerkrachten. We zullen met elkaar 
doorpraten over het realiseren van 
een doorgaande lijn thematische 
werken en zelfstandig werken van 
groep 1 t/m 8. De opbrengst van 
deze middag zullen we met u delen 
via te zijner tijd met u delen via de 
nieuwsbrief. De kinderen zijn 
aankomende dinsdag vanaf 12.00 
uur vrij.   
 
Paasfeest 
Op 6 april hopen we met de hele 
school het Paasfeest te vieren in de 
Hervormde kerk van 
Kootwijkerbroek. U krijgt hiervoor 
nog een uitnodiging, maar houdt u 
de datum vast vrij?  
 
Geboren 
Daan (3b) en Lotte (1b) van Harten 
hebben een broertje gekregen: Nick.  
Ook Lias Otter (1b) werd grote broer 
van Lowen. Van harte gefeliciteerd!  

Nieuwe leerlingen 
In groep 1a mochten we na de 
vakantie Linde van Harten 
verwelkomen, het zusje van Vera en 
Emma. We wensen je een heel fijne 
tijd toe bij ons op school! 
 

Gezocht: 
Nieuw lid oudercommissie 

Aan het eind van dit schooljaar zal 
er een oudercommissielid 
afscheid nemen van haar taak. 
Daarom zijn we op zoek naar een 
ouder die de oudercommissie 
willen komen versterken.  
De oudercommissie helpt bij 
bijzondere activiteiten in de 
school. Denk hierbij aan de 
catering bij ouderavonden, het 
coördineren van de 
schoolschoonmaak, het 
organiseren van de 
Koningsspelen, enz. 
Vindt u het leuk om samen met 
andere enthousiaste ouders deze 
taak binnen de school te 
vervullen?  
Stuur een mail naar juf Gea of  
juf Gerlinde. 
g.vanleeuwen@kbskootwijkerbroek.nl 
g.westerink@kbskootwijkerbroek.nl 
Ook voor vragen en/of meer 
informatie kunt u bij hen terecht. 

 
Bijbelverhalen 
Hierbij het bijbelrooster voor de 
komende weken. 
 
Week 11 
Het thema van deze week is: ‘ben je 
er klaar voor?’ Jezus vertelt verhalen 
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waarin hij verwijst naar de tijd dat 
Hij niet meer op aarde zal zijn.  
 
Week 12 
Deze week starten we met de 
Paasverhalen. We horen over het 
laatste Paasmaal van Jezus en hoe 
Hij lijdt in Getsemane en daar 
gevangen genomen wordt.  
 
Week 13 
Jezus wordt bij de hogepriester 
gebracht. Petrus ziet het gebeuren 
en wordt bang. Hij doet alsof hij 
Jezus niet kent. Daarna wordt Jezus 
doorgestuurd naar Pilatus en ter 
dood veroordeeld.  
 
Weektekst 

 
 

Verjaardagskalender  

MAART 

11 
Suzanne van 
Middendorp  

1d/2d 

12 Noah van den Top  7a 

14 Sil van Maanen 3b/ 4b 

15 Robin Hazeleger 6a 

16 Oskar Postema  6b/7b 

17 
Rosanna van den 
Berg  

6a 

17 Jaroah Meurs  6b/7b 

22 Tim Mandersloot  1a 

23 Hidde van de Krol  8a 

24 Nathan van den Brink  6a 

24 Luuk van de Bunt  1a 

24 Bram Davelaar  7a 

24 Rick Davelaar  8a 

24 
Jasmijn van den 
Hudding  

4a 

28 Ruben Jonker  1a 

29 Sophie Brunekreef  3a 

30 Jaxson Hotz  3a 

   

 
 
 
 

Agenda 
 

14 maart 
Studiemiddag – 
kinderen vanaf 12.00 
uur vrij 

6 april Paasfeest in de kerk 

 
 
 
 


