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Vooraf
De zon schijnt volop en het is op
school overal merkbaar: het einde
van het schooljaar komt in zicht.
Gelukkig raakt corona wat meer op
de achtergrond en is er weer
gelegenheid voor leuke dingen.
Ondertussen zitten we als team niet
stil en maken we plannen voor
volgend schooljaar. U leest erover in
deze nieuwsbrief.
Rapport- en spreekmomenten
Vanaf volgend schooljaar gaan er
wat dingen veranderen m.b.t. het
rapport- en de spreekmomenten.
Wij liepen er al een tijd tegenaan
dat het eerste rapport te vroeg in
het schooljaar kwam om onze
leerlingen een eerlijke beoordeling
te geven. Daarom hebben we
besloten het eerste rapport te laten
vervallen. De kinderen krijgen nu
voor de voorjaarsvakantie hun
eerste rapport mee. Het tweede
rapport is voor de zomervakantie.
We vinden het wel heel belangrijk
om u als ouders te laten weten hoe
het met uw kind gaat op school.
Daarom zult u volgend jaar in één
van de eerste weken een
uitnodiging ontvangen voor een
startgesprek. Daarin maken we
graag kennis met elkaar en horen
we van u wat belangrijk is voor uw
kind. Wanneer er in de loop van het
jaar bespreekpunten zijn rondom
uw kind zult u in de herfst opnieuw
worden uitgenodigd voor een
voortgangsgesprek. In maart zal er
een spreekmoment zijn voor alle
ouders. Hier worden ook de Cito

uitslagen besproken. Uiteraard heeft
u ook zelf altijd de mogelijkheid om
een gesprek aan te vragen.

langs de route staan om ons toe te
zwaaien. De route zal kort van
tevoren verspreid worden.

Aanpassing Psalm- en liedlijst
Afgelopen jaar hebben we als team
nagedacht over de psalm- en liedlijst
die we nu hebben. We merken dat
veel kinderen het moeilijk vinden
om de psalmen uit hun hoofd te
leren. Het zorgt voor stress en het
blijft niet lang ‘hangen’. We blijven
het echter wel heel belangrijk
vinden om onze leerlingen liederen
en teksten te leren uit de Bijbel.
Daarom gaan we vanaf volgend
schooljaar werken met een cyclus
waarin psalmen, liederen en
Bijbelteksten om de beurt aan de
orde komen. Daarnaast is er
maandelijks ruimte voor herhaling,
zodat kinderen het beter
onthouden. We hebben afgesproken
dat het in de klas geleerd wordt. U
krijgt als ouder natuurlijk iedere
week een berichtje met de nieuwe
pslam/lied/tekst, zodat u ook thuis
weet wat er geleerd wordt.

Houd het dorp schoon! Wie helpt
een handje?
Tot vorig jaar deden we als school
mee aan de oud-papier-actie vanuit
de gemeente. Dat leverde jaarlijks
een mooi bedrag op. Inmiddels is
dat gestopt, maar de gemeente
Barneveld heeft met organisaties en
instellingen in de dorpen een nieuw
initiatief opgesteld. Als school
konden we ons inschrijven op een
aantal acties. Als de acties goed
lopen, brengt dat voor de school per
jaar een paar duizend euro op én we
dragen allemaal bij aan een schoon
dorp! We vragen hierbij ook een
kleine bijdrage van u als
ouders/vrijwilligers.

Afscheid groep 8
Nog maar vier weekjes en dan gaan
ze onze school verlaten! Groep 8
neemt dinsdag 13 juli definitief
afscheid van de Koningin
Beatrixschool. Dit zullen ze uiteraard
in stijl doen! Eerst maken ze een
rondrit door Kootwijkerbroek in
allerlei bijzondere voertuigen.
Daarna mogen ze over de rode loper
en zal er een echte film première
plaatsvinden. We vinden het erg
leuk als zo veel mogelijk mensen

Vanaf komend najaar gaan we zes
keer per jaar met een groep
kinderen de wijk in om zwerfafval op
te rapen. De gemeente levert
materialen, wij regelen dat de
groepen 3 t/m 8 allemaal eens per
jaar een middag aan de slag gaat om
zwerfafval op te rapen.
Waarschijnlijk kunnen we dat als
school zelf regelen en hebben we
daarbij uw hulp niet nodig.
In de tweede plaats willen we als
school meedoen aan het inzamelen
van snoeiafval. Op zes zaterdagen in
het jaar (in het voor- en najaar)
kunnen Kootwijkerbroekers hun
snoeiafval afleveren op het
parkeerterrein bij ons op school. Het

is de bedoeling dat per keer twee
vrijwilligers van 9.00 tot 13.00 uur
aanwezig zijn om dit te begeleiden.
In principe gaat het vooral om
toezicht houden en zorgen dat het
afval op één plek wordt neergelegd.
De gemeente zorgt ervoor dat ’s
middags al het afval wordt
weggehaald.
Voor 2021 staan de onderstaande
data gepland. De eerste keer zal
onze conciërge Wim Brul aanwezig
zijn. Wie helpt ons?
Zaterdag 25 september 9.00 tot
13.00 uur: nog één vrijwilliger nodig
Zaterdag 30 oktober 9.00 tot 13.00
uur: twee vrijwilligers nodig
Zaterdag 27 november 9.00 tot
13.00 uur: twee vrijwilligers nodig
Als 12 vrijwilligers/ouders zich
beschikbaar stellen, bent u eens per
jaar aan de beurt. Wie helpt ons en
draagt mede bij aan een opgeruimd
Kootwijkerbroek? Stuur een mail
naar Wim
Brul, w.brul@kbskootwijkerbroek.nl
Alvast hartelijk dank voor uw
deelname!
Schoonmaakmomenten
Door de coronamaatregelen is het
inmiddels heel lang geleden dat we
met behulp van ouders de school
schoon hebben kunnen maken.
We kunnen uw hulp nu dus extra
goed gebruiken!
Omdat we nog steeds rekening
moeten houden met het afstand
houden onderling, willen we de
schoonmaakmomenten zoveel
mogelijk spreiden.
We doen een dringend beroep op
uw bereidwilligheid om een bijdrage
te leveren aan een schone school,
de omgeving waar uw kinderen
dagelijks werken en spelen.
We hopen dan ook dat alle ouders
een plekje vrij willen maken in hun
agenda om een steentje bij te
dragen aan deze eindschoonmaak.
We hebben de
schoonmaakmomenten als volgt
verdeeld:



De lokalen worden schoongemaakt op 2 avonden o.l.v. de
groepsleerkrachten. We hebben
de groepen verdeeld: de ene
helft staat gepland op
dinsdagavond 6 juli en de
andere helft op donderdagavond 8 juli. U ontvangt van de
groepsleerkracht een
uitnodiging voor één van deze
avonden met de oproep om u
aan te melden.
 De overige ruimtes worden op
twee ochtenden schoongemaakt
o.l.v. de oudercommissie. Als u
’s avonds geen gelegenheid
heeft of er waren in de groep al
voldoende aanmeldingen, dan
vragen wij u zich aan te melden
voor één van deze ochtenden.
Het betreft woensdagmorgen
7 juli en vrijdagmorgen 9 juli. U
ontvangt t.z.t. via Parro de
mogelijkheid om hierop in te
schrijven.
We bedanken u alvast voor uw
medewerking!
Wenmiddag
Op donderdag 8 juli is er een
wenmiddag voor de toekomstige
groepen 1 t/m 3. Die middag kunnen
zij alvast kennismaken met de
nieuwe groep en leerkracht(en).
In verband met deze wenmiddag
zijn de kinderen van de huidige
groep 3 een middag vrij!
Overblijven
U heeft deze week het
aanmeldformulier voor het
overblijven ontvangen. Wilt u
gebruik maken van het overblijven,
dan is het is van groot belang dat u
dit formulier invult en inlevert.
Meedraaien in de pleinwacht is
alleen mogelijk als we uw
aanmelding op tijd ontvangen. Wilt
u ervoor zorgdragen dat de
aanmelding uiterlijk dinsdag 29 juni
binnen is?

Doekoe
Deze week kregen we de Doekoe
waardecheque overhandigd van de
Coop in Kootwijkerbroek. Samen
met u hebben we €526,- bij elkaar
gespaard! Een mooi bedrag waarvan
we veel nieuw speelmateriaal
kunnen aanschaffen.

Schoolfotograaf
Vorige week was de schoolfotograaf
bij ons op school. Komende week
krijgt uw kind de inlogkaart mee om
de foto online te bekijken en te
bestellen. Let op: Wanneer u binnen
10 dagen besteld, krijgt u de
groepsfoto gratis.
Bijbelverhalen
Hierbij het bijbelrooster voor de
komende weken.
Week 25
Het thema van deze week is
‘geloven en helpen’. Deze week
horen we meer over de MAF. Deze
zendingsorganisatie probeert met
vliegtuigen afgelegen gebieden te
bereiken om mensen te helpen en
te vertellen over God.
Week 26
Deze week komen we meer te
weten over de opdracht van de
profeet Jesaja. Is die hoopvol of
hopeloos?

Week 27
We gaan verder met de profeet
Jesaja. Is er nog hoop voor de zieke
koning Hizkia? Wat kunnen wij leren
van zijn verhaal?

Agenda
18 juni
6 en 8 juli
7 en 9 juli
8 juli

Voetbaldag VV-Stroe
Schoonmaakavonden
lokalen
Schoonmaakochtenden
Wenmiddag nieuwe
groepen 1 t/m 3
(huidige groep 3 vrij)

Verjaardagskalender
20
20
22
24
24
26
26
30
30
3
6
8

Juni
Naomi Bosch
Sophie van Kooten
Silvan van Essen
Dianne van 't Foort
Juf Paula
Liv Huisman
Nooha Pater
Emma Brunekreef
Leroy van Essen
Juli
Senn Fraanje
Daan Wernsen
Twan Spelt

5a
6a
4b/ 5b
6a
4a
1c/ 2c
3a
6a
1c/ 2c
7a
4b/ 5b

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

