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Vooraf
De laatste nieuwsbrief van dit
schooljaar ligt voor u. We kijken
terug op een bijzonder schooljaar
waarin we weer een periode vanuit
huis moesten werken. Een
schooljaar waarin we kinderen
zagen groeien en waarin we
verdrietige, maar vaker mooie
momenten mochten beleven
samen. Een jaar waarin God bij ons
was. We gaan elkaar een paar
weken niet zien tijdens de vakantie
en van een paar leerkrachten
nemen we zelfs echt afscheid. Wij
wensen hen, maar ook al onze
leerlingen en ouders in de vakantie
dit toe:
De God van de vrede
Geeft jou zijn zegen
Op alle wegen
Die je zult gaan
Wanneer het meevalt
Of soms ook tegen
Bij zon en bij regen
Zal Hij naast je staan
Hij is als een schaduw
Die met je meegaat
Jou nooit alleen laat
Want Hij is trouw
Ontvang nu de vrede
En de genade
Van God, onze Vader
Zo zegent Hij jou
Afscheid
Hans van Hunen
We hebben afgelopen week bij het
teamuitje officieel afscheid

genomen van onze invaller meester
Hans van Hunen. Ook vanaf deze
plaats willen we hem hartelijk
bedanken voor zijn inzet en
flexibiliteit de afgelopen jaren.
Meester Hans gaat nu genieten van
zijn welverdiende pensioen.
Jeanet van Kruistum
… jaar heeft Jeanet in het bestuur
gezeten van de VGSK. Veel
vergaderingen heeft ze bijgewoond
en altijd stond ze paraat om de
school namens het bestuur verder
te helpen. Dank Jeanet voor alles
wat je voor de school betekent
hebt!
Wim Hol
Dank!
In de afgelopen periode mocht ik als
interim directeur twee dagen per
week meelopen op de Koningin
Beatrixschool. Ik zie terug op een
prettig halfjaar, een fijne
samenwerking en goede contacten
met u als ouders. Door lockdown en
corona waren de live contacten met
ouders heel beperkt. Maar ik dank u
voor uw begrip als we soms lastige
beslissingen moesten nemen over
quarantaines, groepswisselingen,
enzovoort. Ik wens de school het
allerbeste toe in de komende tijd,
met Erik Borghuis als directeur. Er
staat een flinke klus te wachten met
de verhuizing en de renovatie, met
een groots plan vanuit de
subsidiegelden van de overheid, met
onderwijskundige ontwikkelingen
die ambitieus zijn. Ik wens jullie
allen Gods zegen toe! Wim Hol

Even voorstellen
Juf Anet
Na de
zomervakantie
mag ik (Anet van
de Pol) als
onderwijsassistent
maandag en
donderdag komen
werken op de Koningin
Beatrixschool. Wat heb ik daar zin
in! Ik ben bijna 30 jaar en woon in
Kootwijkerbroek met mijn man
Jacco. In mijn vrijetijd doe ik aan
volleyballen, ben ik met een
vriendin bezig met een webshop
'Puur Pol', spreek ik af met vrienden
en help ik met activiteiten in onze
kerk.
Na 10 jaar bij de Bijdehandjes
gewerkt te hebben is het tijd voor
een nieuwe uitdaging. Graag help ik
de leraren met extra taken en
bovenal help ik graag de kinderen
met het ondersteunen en
begeleiden in hun ontwikkeling.
Samen groeien. Een ieder op
zijn/haar eigen wijze, want iedereen
is uniek door God geschapen. Hoe
mooi is dat!
Ik zie er naar uit om u/jou te
ontmoeten. Voor nu alvast fijne
zomervakantie!

Juf Lisa
Mijn naam is Lisa
Brink, 22 jaar en
woon in
Kootwijkerbroek.
Het afgelopen jaar
heb ik mijn LIO afgerond in groep
7/8 en kan ik met veel trots zeggen
dat ik nu officieel juf ben.
In mijn vrije tijd vind ik het leuk om
met de camera op pad te gaan en
uitstapjes met vrienden en familie te
maken.
Ik kijk er naar uit om het nieuwe
schooljaar te starten in groep 7 op
zowel de Koningin Beatrix school als
op de Bron in Stroe!

Welkom
In juni mochten we Yara
verwelkomen in groep 1/2c.
En in verband met een verhuizing
hoopt Melle Brom volgend
schooljaar in groep 2a te starten.
We wensen beide kinderen een heel
fijne tijd toe bij ons op school.
Vacature groep 1
Op het moment dat deze
nieuwsbrief uit komt zijn we nog
steeds hard op zoek naar een
nieuwe juf of meester voor groep 1.
De vacature staat deze week in de
krant, op facebook en u heeft ‘m
ontvangen via Parro. Als er nieuws
is, laten we het u weten.

Afscheid groep 8
Volgende week nemen we ook
afscheid van de kinderen van
groep 8. Ze gaan de basisschool
verlaten en straks breekt er een
nieuwe periode voor ze aan. Vanaf
deze plek wensen we hen heel veel
plezier toe op het voortgezet
onderwijs en Gods zegen voor de
toekomst.
Het gaat dit jaar om de volgende
leerlingen:
Nadine Baas
Raf Bender
Bram van den Bosch
Jan Bouw
Evy van den Brink
Giep van den Brink

Juf Femke
Mijn naam is
Femke van
Essen en ik ben
23 jaar. Vanaf
aankomend
schooljaar zal ik
komen werken
op de KBS in Kootwijkerbroek. Na
mijn studie heb ik twee jaar gewerkt
in Scherpenzeel en nu maak ik dus
de overstap naar Kootwijkerbroek.
Ook hoop ik dit jaar mijn opleiding
‘Vakleerkracht bewegingsonderwijs’
te hervatten na de coronaperiode. Ik
woon nu nog in Kootwijkerbroek bij
mijn ouders, maar mijn vriend
Migiel en ik hopen volgend jaar in
het huwelijksbootje te stappen. Ook
dan zullen wij in Kootwijkerbroek
blijven wonen. In mijn vrije tijd houd
ik er erg van om lekker een rondje te
wandelen of te fietsen, even ergens
lekker een ijsje halen of te gaan
eten. Ook houd ik van creatieve
dingen, zoals tekenen en
handletteren. Ik kijk ernaar uit om
jullie volgend schooljaar allemaal te
ontmoeten, kom gerust een keertje
langs!

Ruben van den Brink
Senne Brunekreef
Luuk Donkersteeg
Norah van Geresteijn
Arjan Groenevelt
Sil van Hamersveld
Tomas Heinst
Ryan van Houten
Marvin van den
Hudding

Jurre van de Krol
Coen van de
Loenhorst
Fleur van de
Loenhorst
Manon van de
Loenhorst
Merijn van de
Loenhorst
Amy van
Middendorp
Anouk Minekus
Junior Minekus
Vera Mostert
Jonathan Roelofs
Timothy Samuel
Linsey Thomassen
Leah van den Top
Maïsa van den Top
Vera Veen

Afscheidsavond groep 8
Voor groep 8 staat er nog een
bijzondere avond op het
programma. De laatste tijd zijn de
kinderen en de leerkrachten druk
bezig geweest met het maken van
de eindfilm ‘Rampenkamp’. Deze
film gaat dinsdagavond 13 juli in
première voor de ouders van groep
8. De filmpremière wordt
gecombineerd met de
afscheidsavond.
De leerlingen van groep 8 zullen in
galakleding en in speciaal vervoer
naar de filmpremière gaan.
Van dit laatste kunnen u en uw
kind(eren) meegenieten. Van 18.30
tot ong. 19.15 uur zullen de
groep 8-ers in een optocht door
Kootwijkerbroek rijden. In de bijlage
vindt u de route en aanwijzingen die
van belang zijn!
Het zou ontzettend leuk en feestelijk
zijn als er publiek langs de route
staat om de leerlingen van groep 8
uit te zwaaien.
Afscheid verkeersouder
We nemen aan het einde van dit
schooljaar afscheid van één van
onze verkeersouders: Tamara van
de Loenhorst. Jarenlang heeft zij
zich trouw en met veel
enthousiasme ingezet voor alle
verkeersactiviteiten bij ons op
school. Heel erg bedankt hiervoor!
Afgelopen jaar heeft Evita Hazeleger
al meegedraaid als verkeersouder.
Daar zijn we blij mee.
Lekker aan de slag in de zomer
Mochten uw kinderen school nou
gaan missen in de vakantie…
Uitgeverij Malmberg heeft leuk
lesmateriaal ontwikkeld, zodat
kinderen spelenderwijs kunnen
blijven oefenen. Download het
zomerboek voor iedere jaargroep
hier.
Boek ‘n Trip
Lekker lezen op het strand? Of een
luisterboek voor in de auto?
Speciaal voor kinderen die nog geen
ervaring hebben met de bieb, heeft

Jeugdbibliotheek.nl de zomeractie
Boek ‘n Trip! Met de online
Bibliotheek-app beleeft je kind in juli
en augustus gratis de leukste ebooks en luisterboeken op een
telefoon of tablet. Hoe werkt het?
Vanaf 1 juli ontdek je de selectie
zomerboeken per leeftijdscategorie
en download je ze in de online
Bibliotheek-app. Geen gedoe: je
hoeft er niet voor naar de
bibliotheek, geen lid te worden en
ook niet te zeulen met boeken. Zo
beleeft je kind tijdens de vakantie de
spannendste avonturen en voorkom
of verhelp je ook meteen een
leesachterstand. Leuk, en handig!
Lees en luister nu via de online
Bibliotheek-app!
Vossenjacht
Donderdagmiddag 15 juli is de
vossenjacht voor groep 3 t/m 7.
De leerlingen van groep 8 zullen zich
in de nieuwbouw (aan onze kant van
de Kosterijweg) verspreiden en de
kinderen gaan hen in groepjes
opzoeken.
Sing-out
Vrijdag 16 juli willen we het
schooljaar afsluiten met een SingOut. Deze begint om 10.45 uur.
Ouders zijn van harte uitgenodigd
mits er onderling 1,5 meter
afstand gehouden wordt!
Laten we gebruik maken van de
ruimte die de maatregelen
inmiddels geven, maar ook onze
verantwoordelijkheid hierin
nemen.
Aansluitend aan de sing-in, is er een
afscheidsmoment voor de
vertrekkende juffen.
Overblijven
Inmiddels zijn de coördinatoren van
de tussenschoolse opvang weer
druk bezig met de nieuwe roosters
voor de pleinwacht volgend
schooljaar.
U ontvangt op de eerste schooldag
in het nieuwe schooljaar het

rooster. Als u zich heeft opgegeven
voor de pleinwacht, kunt u hierop
zien wanneer u aan de beurt bent.
Bericht van de GGD
In de bijlage vindt u een brief van de
GGD met diverse links ter informatie
voor ouders.
MR jaarverslag
Benieuwd wat er het afgelopen jaar
in de MR is besproken? U lees het in
het jaarverslag (zie bijlage).

Agenda
13 juli

Afscheid groep 8

14 juli

Wenmoment gr. 4-8

15 juli

Vossenjacht

16 juli






30 aug

Eerste schooldag

Laatste schooldag
Sing-Out
Afscheid juffen
Gr. 5-8: middag vrij

Verjaardagskalender
8
9
9
10
10
13
17
17
18
18
19
19
21
22
25
26
28
31

5
5
11
11
12
12
13
15
19
19
19
19
20
22
23
24
25
25
26
27
27
30
31

Juli
Twan Spelt
Elize Lijbers
Geralde van
Middendorp
Imke Huisman)
Daphne Vos
Meester Dirk
Loïs Donkersgoed
Tim van Huigenbos
Esmee van den Brink
Lieve Hazeleger
Elise Soetendaal
Olivier Valeijn
Vera van Harten
Juf Annelies
Sophie Mandersloot
Abby Hotz
Ruben van den Brink
Thomas Veldhuizen
Augustus
Emma van Harten
Thamar van de Kamp
David van Essen
Julian van Essen
Quinten van
Blankers
Thijs van den Bosch
Daan van den Brink
Sharon van
Middendorp
Bouke jarig
Lotte Kleijer
Milan
Schellingerhout
Thomas Vink
Dylan van den Top
Erwin van den Brink
Jordy van 't Foort
Esther van den Brink
Juf Janny en juf Erica
Thijs Hoogendoorn
Lyam van Dijk
Niels Hoogendoorn
Timo van de Krol
Meis van den Brink
Fabiënne Dekker

4b/ 5b
1a
4a
6a
4b/ 5b
1a
1b/ 2b
4a
1a
5a
3a
4a
1a
5a
8a
7b/ 8b

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

