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Vooraf
Wat is het fijn om de kinderen weer
op school te hebben! Het vroeg van
tevoren best wat denkwerk over
hoe we dat nu het beste konden
organiseren, maar zodra de
kinderen er weer waren was het ook
meteen weer vertrouwd. We
hebben gemerkt dat de kinderen en
hun ouders goed hun best hebben
gedaan in de thuiswerkperiode.
Dank daarvoor!
Op school hebben we eerst rustig de
tijd genomen om weer te wennen
aan het schoolritme en het gezellig
te maken in de groepen. Daarnaast
hebben we de lastige onderwerpen
die tijdens het thuiswerken nog niet
helemaal begrepen waren herhaald.
Nu, na de vakantie, zijn we weer
volop aan het bouwen en kijken we
weer vooruit.
Personeel
We hebben weer wat veranderingen
op school als het gaat over de
juffen/meesters. Hierbij een
overzichtje.
Juf Jeannette en Juf Jeanette
We hebben afscheid genomen van
de juffen uit groep 1a. Ze hebben
een half jaar met deze groep
opgetrokken en ze zullen de
kinderen best een beetje missen.
Gelukkig zijn ze niet weg op school.
Beide juffen zullen leerlingen
ondersteunen in de middenbouw.
Juf Annelies
Op 8 februari mochten we weer een
oude bekende verwelkomen: juf

Annelies. We zijn blij dat zij bij ons in
groep 1a komt lesgeven. Zij werkt
op maandag, donderdag en vrijdag.
Op dinsdag is juf Marieke in de klas.
Welkom terug juf Annelies!
Juf Lisa
Mijn naam
is Lisa Brink,
vierdejaars
student op
de Pabo
Christelijke
Hogeschool
in Ede. Ik
ben 21 jaar en woon nog thuis bij
mijn ouders in Kootwijkerbroek. In
mijn vrije tijd vind ik het leuk om
met de camera op pad te gaan en
uitstapjes met vrienden en familie te
maken (wat helaas nu minder kan).
De komende periode kom ik
stagelopen in groep 7/8. Na de
voorjaarsvakantie zal ik er elke
woensdag, donderdag en vrijdag zijn
tot juni.
Voor de voorjaarsvakantie ben ik al
een aantal dagen in de klas geweest
om de kinderen te leren kennen. Ik
kijk er naar uit om te starten in
groep 7/8!
Juf Irma
Juf Irma geeft vanaf deze week op
vrijdag weer les aan groep 3. Het is
de bedoeling dat ze ook snel de
maandag oppakt.
Juf Erica
Ook juf Erica is weer regelmatig op
school te vinden. Ze is begonnen
met re-integreren. Op dit moment

werkt zij met kleine groepjes
kinderen. We hopen dat zij
binnenkort haar werktijd verder kan
uitbreiden en dat zij ook weer
momenten voor de klas kan staan.
Zodra dat in beeld komt, stellen we
de ouders van betreffende
groep(en) op de hoogte.
Geboortebericht
Op 20 januari werd Lucas geboren.
Lucas is het broertje van Esmee (gr.
4) en Julian v.d. Brink. Van harte
gefeliciteerd met de geboorte van
jullie zoon/broertje.
Jubileum
Afgelopen maand was juf Elma 12,5
jaar bij ons op school. Later in het
jaar hopen we dit met het personeel
nog wat uitgebreider te vieren.
Extra ondersteuning
Vanuit de overheid hebben we na
de schoolsluiting in het voorjaar van
2020 extra geld gekregen om
achterstanden van kinderen weg te
werken. Wij hebben ervoor gekozen
om kinderen individueel of in kleine
groepjes te begeleiden. Juf
Jeannette, juf Jeanette en juf
Marieke willen hierin iets voor ons
betekenen. Meester Dirk heeft een
stagiaire die veel lessen geeft en kan
daarom ook in de hogere groepen
kinderen extra begeleiden.
Zoektocht nieuwe directeur
We zijn gestart met de zoektocht
naar een nieuwe directeur. Er is een
commissie samengesteld en
binnenkort hoopt deze samen te

komen om de eerste stappen te
zetten in de zoektocht. We houden
u op de hoogte.
Rapport
Op de kalender staat 12 maart als
datum waarop het rapport voor
groep 2 t/m 8 mee naar huis zou
gaan. We hebben besloten die
datum wat op te schuiven. Dit
omdat we dan wat meer tijd hebben
om een beoordeling te geven na die
weken waarin de kinderen thuis
hebben gewerkt. Ook staan voor de
komende weken de Cito toetsen op
de planning. Deze hopen we dan
ook te kunnen vermelden op het
rapport. Sommige vakken
beoordelen we niet deze periode.
De datum waarop nu de rapporten
mee zullen gaan is 1 april.
Spreekavonden
Aansluitend aan het meegeven van
het rapport vinden altijd de
spreekavonden voor groep 1 t/m 6
plaats. Ook de spreekavonden
worden iets opgeschoven en zullen
plaatsvinden in week 14 en 15
(dinsdag 6 april t/m vrijdag 16 april).
U krijgt van de leerkracht een
uitnodiging via Parro en u kunt zich
dan inschrijven op een tijdstip dat u
goed uitkomt. De gesprekken zullen
net als de vorige ronden online of
telefonisch plaatsvinden.
Groep 7 en 8 zijn hiervan
uitgezonderd. Groep 8 heeft de
leerkracht de afgelopen periode
gesproken over het VO-advies.
Ouders van groep 7 worden aan het
eind van het jaar door de
leerkrachten uitgenodigd voor een
voorlopig schooladvies.
Biddag
Woensdag 10 maart vieren we
Biddag. Deze dag kunnen we helaas
niet naar de kerk i.v.m. de geldende
coronamaatregelen. Het thema is
‘De biddende bouwer!’ Hierbij
wordt verwezen naar het verhaal
van Nehemia. Op school hopen we
hier in de klas aandacht aan te
besteden. Ook zal tijdens de

avondkerkdienst van de Hervormde
Gemeente Kootwijkerbroek
aandacht aan dit thema besteed
worden.
Coronaregels
We krijgen regelmatig vragen over
wanneer een leerling thuis moet
blijven i.v.m. de corona
maatregelen. In de bijlage vindt u
een beslisboom die u kunt volgen bij
twijfel.
Bericht van de MR
In juli 2021 ontstaat er een vacature
binnen de oudergeleding van de
MR. Daarom is de MR is op zoek
naar een nieuw lid voor de
oudergeleding.
Als ouder kunt u zich verkiesbaar
stellen voor deze vacature. De
inschrijftermijn sluit op vrijdag 12
maart. Hoe we de verkiezingen
willen organiseren is nog niet
helemaal duidelijk. Als zich geen
kandidaten aanmelden, stellen wij
als MR een dubbeltal samen waaruit
u kunt kiezen. Als u vragen heeft,
informatie wenst of uzelf kandidaat
wilt stellen, kunt u contact opnemen
met de secretaris van de MR, Wim
van de Brink: tel. 06-13962810 .
Dit kan ook via de email: mr@kbskootwijkerbroek.nl
Bijbelverhalen
Hierbij het bijbelrooster voor de
komende weken.
Week 9
- De zalving met olie
- Het Pascha
- Op de Olijfberg
Week 10
- Bijbellessen rondom Biddag
Week 11
- De beschuldiging
- Petrus verloochent Jezus
- Jezus en Pilatus
Week 12
- De kruisiging
- Dood en begraven
- De opstanding

Agenda
10 maart

Biddag

1 april

Paasfeest (in de klas)
Rapport 2

2 april

Goede Vrijdag

5 april

Tweede Paasdag

6-16 april

Spreekavonden

Verjaardagskalender
1
5
6
7
8
11
12
15
16
17
17
18
20
20
20
21
23
24
24
24
24
24
24

Maart
Tim Broekhuizen
Stijn van den Berg
Bram Teunissen
Janine van den Brink
Evy Dekker
Daan van de Kamp
Noah van den Top
Robin Hazeleger
Oskar Postema
Rosanna van den
Berg
Jaroah Meurs
Nienke Roelofs
Raf Bender
Juf Hennie W
Juf Anouk
Juf Gerdie
Hidde van de Krol
Nathan van den
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Bram Davelaar
Rick Davelaar
Tomas Heinst
Jasmijn van den
Hudding
Jurre van de Krol
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