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Vooraf
Voor u ligt weer een nieuwe
nieuwsbrief. Veel leesplezier.

Allebei: van harte welkom en een
heel fijne tijd toegewenst bij ons op
school!

De gemiddelde score op onze school
was dit jaar 536.4. Dit is boven het
landelijk gemiddelde van 534.5.

Nieuwe directeur
We zijn blij dat we een nieuwe
directeur hebben kunnen
benoemen: meester Erik Borghuis.
Vanaf 1 augustus zal hij bij ons op
school komen werken. Welkom!

OPR
Misschien heeft u er nog nooit van
gehoord: de
OndersteuningsPlanRaad. Dit is een
belangrijk inspraakorgaan van
ouders en onderwijspersoneel in het
samenwerkingsverband Rijn en
Gelderse Vallei. De OPR is op zoek
naar ouders die actief mee willen
denken over hoe de ondersteuning
aan de kinderen zo goed mogelijk
kan worden vormgegeven. Bent u
geïnteresseerd? Meer informatie
vindt u in de bijlage.

Schoolreis
U heeft inmiddels een mail
ontvangen rondom schoolreis. We
zijn blij dat het toch nog door kan
gaan! Meer praktische informatie
krijgt u van de groepsleerkrachten.
U heeft inmiddels ook via de email
een factuur gehad. Wilt u het geld
uiterlijk 4 juni overmaken?

Geboortebericht
Bij de familie van Kooten is een
dochter en zusje geboren. Ze heet
Lotte. Sophie en Rens van harte
gefeliciteerd!
Verdrietig bericht
Ook bij de familie Pater werd op
7 mei een zoon en broertje geboren:
Sem. Direct na zijn geboorte waren
er grote zorgen. Op 10 mei is hij
overleden. Een onbeschrijflijk
verdriet en verlies voor de ouders,
grote zus Nooha (groep 1/2c) en
grote broer Teun. We hopen dat u,
samen met ons, voor dit gezin wilt
bidden dat zij kracht en troost
mogen ontvangen in dit grote
verdriet.
‘Jezus is de Goede Herder. Jezus, Hij
is overal. En wanneer je hart vol is
van verdriet, Denk dan aan de
Goede Herder, Hij vergeet Zijn
schaapjes niet.’
Nieuwe leerlingen
Na de meivakantie mochten we Ties
Fraanje (broertje van Saar)
verwelkomen in groep 1/2b.
En volgende week hoopt Emmelyn
de Vries te starten in groep 1/2c.

Uitslag Cito eindtoets groep 8
Op 20 en 21 april hebben de meeste
leerlingen uit groep 8 de Centrale
Eindtoets gemaakt. Drie leerlingen
hebben de toets een week later
ingehaald, omdat ze tijdens de
reguliere afname ziek waren of in
quarantaine zaten.
Afgelopen dinsdag werden de
resultaten bekend en hebben de
leerlingen het leerlingrapport mee
naar huis gekregen. We zijn trots op
de jongens en meiden uit groep
8! Ze hebben allemaal goed hun
best gedaan en hebben gescoord op
het niveau dat past bij hun
uitstroom naar het Voortgezet
Onderwijs. Dit cursusjaar stromen er
11 leerlingen uit naar de Basis of
Kader beroepsgerichte leerweg en
20 leerlingen naar TL/Havo/VWO.

Schoolfotograaf
Op dinsdag 8 juni komt de
schoolfotograaf bij ons op school.
Op deze dag worden er van elk kind
portretfoto’s gemaakt. Ook wordt er
van elke klas een groepsfoto
genomen.
Houdt u deze dag rekening met de
kleding? Vrolijke, sprekende kleuren
komen het beste over op de foto.
Wilt u er voor zorgen dat u deze dag
géén afspraken voor uw kind(eren)
heeft bij de tandarts, dokter,
logopedist, leescentrum, etc.?
’s Middags worden er broertjeszusjesfoto’s gemaakt. Dit jaar
kunnen alleen uw schoolgaande
kinderen met elkaar op de foto!
Als u een broertjes-zusjesfoto wilt
laten maken, moet u zich hiervoor
wel aanmelden! Dit kan via een
aanmeldformulier.
De uiterste datum om aan te
melden is woensdag 3 juni!

Verkeersexamen groep 7
In de afgelopen periode hebben alle
kinderen van groep 7 hun
verkeersdiploma gehaald! Eerst
hebben ze op maandag 26 april hun
theoretisch verkeersexamen met
succes afgerond en op dinsdag 18
mei was het praktijkexamen in
Barneveld.
Van harte gefeliciteerd, groep 7!

Bijbelverhalen
Hierbij het bijbelrooster voor de
komende weken.
Week 22
Het thema voor deze week is ‘Het is
voor iedereen’. Na de uitstorting
van de Heilige Geest wordt al snel
duidelijk dat het evangelie niet
alleen voor de Joden is, maar ook
voor mensen uit andere landen.
Week 23
Deze week vertellen we het verhaal
van Naomi en Ruth.
Week 24
In deze week staat het thema
‘Geloven en helpen!’ centraal. In de
verhalen deze week horen we ook
over landen waar mensen niet zo
maar over God mogen spreken.

Verjaardagskalender
27
30
1
2
2
3
3
7
7
9
14
15
16
17

Mei
Guus Drost
Senne Brunekreef
Juni
Jari van den Brink
Mia van Middendorp
Eljah Roelofs
Lana van den Brink
Jarah Hendrix
Florian van Blankers
Dave Jonkers
Kaliq Qutb
Anouk Veen
Lynthe Meurs
Gerben Top
Ramon van Essen

1b/2b
7b/8b
1a
1a
1c/ 2c
5a
1a
7b/ 8b
4b/ 5b
4b/ 5b
1a
7b/ 8b
7a
7b/ 8b

Agenda
8 juni

Schoolfotograaf

14 juni

Schoolreis groep 1/2

17 juni

Schoolreis groep 3-5

15 juni

Schoolreis groep 6/7

Straks naar school?
Wordt uw kind volgend
schooljaar 4 jaar?
Dan mag hij of zij naar de school!
In verband met het samenstellen
van de groepen is het voor ons
van groot belang om te weten
hoeveel kinderen we volgend
schooljaar kunnen verwachten.
Meld uw kind daarom z.s.m. aan!
Het inschrijfformulier is hier te
downloaden.

Aanmelden
nieuwe
leerlingen
2021-2022
Kent u mensen in uw omgeving waarvan
het oudste kind volgend schooljaar 4 jaar
hoopt te worden? Geef deze informatie
dan gerust door!
Voor meer info en/of vragen kan men
contact opnemen met juf Gerlinde:
 g.westerink@kbskootwijkerbroek.nl

