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Vooraf
Bijna Pasen,
maar het zijn wel
hele andere
Paasdagen. Geen
vieringen, geen
gezamenlijke
kerkdiensten.
Wat wel blijft is het Paasfeest zelf.
Dat Jezus voor ons gestorven is en
daarmee betaald heeft voor al onze
zonden. Wat is die belofte juist in
deze tijd een troost.
Op school missen we de leerlingen,
maar we zijn dankbaar dat we ze op
afstand mogen helpen. Het is goed
om te merken dat jullie als ouders je
ook zo inzetten om de kinderen te
helpen met hun schoolwerk. Wij
begrijpen dat dat niet altijd
eenvoudig is en bij vragen zijn de
leerkrachten op hun werkdagen
beschikbaar om op afstand te
helpen. Lukt het even niet: geen
paniek, samen proberen we er het
beste van te maken!
Er zijn een hoop activiteiten die niet
meer mogen doorgaan (ook vanuit
school), maar laten we vooral ook
kijken en genieten van de dingen die
we nog wel kunnen doen en die we
mogen ontvangen van onze
Schepper. Natuurlijk hebben we
vragen en
mogelijk
zorgen, laten
we ons daarbij
richten op
Hem die alles
in Zijn hand
heeft.

Juf Irma
De zorgen om Willem-Jan zijn
toegenomen sinds hij vorige week
twee heftige insulten heeft gehad.
Hij is daarvan niet hersteld.
Momenteel proberen ze medicijnen
uit die eventueel nog tot herstel
zouden kunnen leiden. Als dit niet zo
is, komt de fase van palliatieve zorg
dichterbij. Het is een zware en
spannende tijd voor het hele gezin.
Wilt u voor hen bidden?
Een bemoediging door het sturen
van een kaartje is ook fijn.
Fam. Roggeveen
Van Riebeeckstraat 1
3772 KE Barneveld

Schoolwebsite
Zoals we al hebben laten weten is er
op onze website een speciale pagina
voor thuisonderwijs. Hierop
plaatsen wij links naar leuke en
leerzame websites die u als
aanvulling kunt gebruiken bij het
thuisonderwijs. We vullen de pagina
elke keer weer aan als we nieuwe
tips hebben.
www.kbskootwijkerbroek.nl
Ophaalmoment
Afgelopen dinsdag stonden in alle
klassen de ‘werkpakketjes’ weer
klaar. Fijn dat u ze heeft op kunnen
halen. We willen u weer veel succes
toewensen bij het begeleiden. We
begrijpen dat dit een hele klus is.

Mini-Paasconcert
We hopen dat u samen met uw
kinderen heeft genoten van onze
alternatieve paasviering met Marcel
en Lydia Zimmer. Als u er nog niet
aan toe gekomen bent, kunt u het
mini-concert ook de komende dagen
nog bekijken.
Wilt u reageren of heeft u een leuke
foto? Stuur deze dan naar juf
Gerlinde.
Agenda en activiteiten
De agenda is helemaal leeg, best
een raar gezicht. Het is nu
afwachten wanneer de school weer
open gaat. We houden u op de
hoogte.
Nieuwsbrief
De volgende nieuwsbrief komt op 14
mei en niet op 23 april zoals op de
kalender staat vermeld.

Hulplijn
Door de coronamaatregelen zijn de
kinderen al 4 weken thuis. Het
geven van thuisonderwijs was in het
begin uitdagend. U begon met
goede moed en vol enthousiasme
Nu het thuisonderwijs voortduurt,
kan soms ook echt lastig zijn
doordat uw kind niet mee wil
werken of doordat u soms uw
geduld verliest. Met z’n allen thuis

zitten kan spanningen opleveren,
wat weer van invloed is op wat u
aan kunt. Maak het bespreekbaar.
Het CJG Barneveld is ook nu elke dag
telefonisch bereikbaar en heeft elke
ochtend van 9.00 tot 12.00 een
telefonisch spreekuur.
Bij ons op school zijn Hennie
Wardenaar en Henny Tellegen op
dinsdag van 13.00 tot 14.00 uur
telefonisch bereikbaar voor vragen
en tips op het nummer van school
(0342-442000). Bel hen gerust als u
thuis tegen problemen aanloopt.
Meester Dirk aan het woord
Hier de link naar een film van
meester Dirk over het werken thuis
https://www.youtube.com/watch?v
=rjxRtQkwGiU

hebben, want om de vijf minuten
moet er even geknuffeld worden.
Humor relativeert enorm en zorgt
ervoor dat het gezellig blijft hier in
huis. Zo nemen wij graag grappige
filmpjes op voor familie, worden de
kinderen iedere vrijdag in hun gym
kleding op "school" verwacht en
verzinnen we iedere dag een gekke
opdracht zoals een experiment. Ook
zijn de toverwoorden; voorbereiding
('s avonds de spullen klaar leggen
met een paar positieve, lieve
woorden voor ieder kind),
omdenken (De hond knuffelen
wordt ingezet als voorleesmoment)
en afspraken maken (wanneer werkt
mama en wanneer jullie). Onze dag
begint altijd 8.15 met de dagopening
en aansluitend werken we tot 9.30
aan het huiswerk. Daarna even
spelen in de tuin en zo wisselen we
steeds het thuiswerk en spelen om.

We zijn bijna 4 weken thuis nu, maar
meer verbonden dan ooit. Wij zijn
positief, gelukkig nog gezond en blij
met de zonnestralen die de dagen
net iets vrolijker maken. Blijf gezond
en hopelijk tot snel!
Lezen in Quarantaine tijd
De leesconsulent van de Bibliotheek
Barneveld is aan het vloggen via
Instagram. De leukste boekentips,
weetjes, tips en oefeningen komen
voorbij. Alle boeken die gepromoot
worden, zijn verkrijgbaar als E-book
of luisterboek. Zo heb je er direct
wat aan.
Ook al zijn de Bibliotheekvestigingen
gesloten. Je kunt ons volgen via
Instagram: Bibliotheekbarneveld
Meer informatie in de bijlage.

Verjaardagskalender
Fam de Jong aan het woord
Juf Jantine. Ja
we zijn nu
allemaal juffen
en meesters.
Hoe gaat dat?
Mij is gevraagd daar een stukje over
te schrijven. Allereerst niets dan lof
voor de echte juffen en meesters!
De schema's zijn duidelijk, de uitleg
helder en ook aan creativiteit
ontbreekt het niet. De uitdaging
voor mij als ouder zit hem o.a. in
uitleggen (Dat is nog best lastig
zonder het voor te zeggen!),
geduldig zijn (als je "moet ik dit ook
nog doen?" al vier keer heb
gehoord) en flexibel zijn (zelf laten
kiezen waarmee ze starten). Soms
wordt er ook gemopperd en heb ik
de zin "Jij begrijpt er ook niets van"
regelmatig gehoord. Ze vinden het
erg gezellig dat we een hond

Ik vind het prachtig om te zien dat
ze deze situatie snel hebben
geaccepteerd en zich ook nog goed
vermaken! Ze vinden het fijn om
hun werk op tijd af te hebben zodat
er veel tijd is voor buiten spelen of
een spelletje doen. Ik als ouder ben
ook dankbaar voor de tijd die ik nu
met de kinderen kan doorbrengen.

april
10 Nienke Top
11 Rob Baumann
15 Saar Fraanje
16 Tom Moerman
16 Dyline Threels
21 Twan Ansink
21 Reem Maksouma
22 Juf Elma
25 Manuel Minekus
25 Maïsa v.d. Top
26 Mats v.d. Brink
26 Thijs Veldhuizen
27 Arjan Groenevelt
28 Anne van Essen
28 Coen v.d. Loenhorst
28 Anouk Minekus
29 Elize v.d. Brink
29 Ilse van Iwaarden
30 Rens van Huigenbos
mei
7 Levi Budding
7 Leah v.d. Top
10 Jolinde v Middendorp
11 Sjors de Jong
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