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Vooraf
Dit is de laatste nieuwsbrief van dit
schooljaar. Door allerlei
omstandigheden een bewogen
schooljaar.
We wensen u, samen met uw
kind(eren), een heel fijne vakantie
toe!
We hopen elkaar uitgerust en in
goede gezondheid in het nieuwe
schooljaar weer te ontmoeten.
Afscheid juf Marina
Aan het eind van dit schooljaar
nemen we afscheid van
juf Marina, een vertrouwd gezicht.
Dit is een moeilijke stap en een
gemis voor onze school. We
bedanken juf Marina voor haar
inzet, liefde voor de kinderen en
creativiteit. Veel kinderen hadden
dankzij haar een fijne start bij ons op
school.
We wensen haar al het goede toe en
Gods zegen voor de toekomst.
Beste allemaal,
En dan is het moment daar...na ruim
30 jaar ga ik de KBS verlaten. Toen ik
in 1989 begon, had ik niet gedacht
dat ik zolang op deze school zou
blijven. De superleuke kleuters en de
fijne contacten met ouders en
collega’s maakten dat ik me al snel
thuis voelde. De jaren vlogen voorbij
en ik dácht er zelfs niet meer aan om
weg te gaan. Het voorste lokaal in
Het Boshoekje was al die jaren ‘mijn’
klas en ik noemde het gekscherend
ook wel mijn 2e huis 😉.
Heel veel kinderen heb ik als kleuter
binnen zien komen, zien opgroeien

én van school zien gaan. Het kwam
zelfs zover dat ik sommige van hen
weer terugzag omdat zij hun eigen
kind bij mij in de klas kwamen
brengen…hoe leuk is dat!
Terugkijkend komen vooral héél veel
leuke en mooie, maar soms ook
verdrietige herinneringen boven.
Hoe mijn weg nu verder gaat, weet
ik nog niet. Maar wat ik wél weet is
dat ik mijn fijne en gezellige tijd in
Kootwijkerbroek niet zal vergeten!
Dank aan alle kinderen, ouders,
collega’s, de OC, de MR en het
bestuur! Dankzij jullie waren het
voor mij mooie en fijne jaren waarin
ik met veel plezier op onze school
mocht en kon werken! Bovenal dank
aan de Here God!
Ik wens jou en u in alles Gods Zegen
toe!
Wie weet nog eens tot zien!
Een hartelijke groet, (juf) Marina
Op vrijdagmorgen 17 juli willen we
op een feestelijke manier afscheid
van haar nemen. U ontvangt
hierover nog nadere informatie.
Nieuws formatie
We willen u bijpraten over de
invulling van een aantal plekken die
nog leeg waren in de vorige
nieuwsbrief over de formatie.
Groep 1a
We zijn blij dat juf Jeanette Gilles en
juf Jeannette Kroon bereid zijn om
groep 1a samen te gaan draaien.
Afgelopen half jaar hebben zij ook
samen de instroomgroep gehad. Fijn
dat ze ons willen blijven versterken.

Groep 1/2c
We hebben een nieuwe collega aan
kunnen nemen voor groep 1/2c. Juf
Anouk Broos zal na de
zomervakantie op woensdag,
donderdag en vrijdag naast juf
Gineke staan. We heten haar van
harte welkom en wensen haar een
heel fijne tijd toe bij ons op school.
Verderop in de nieuwsbrief zal zij
zich voorstellen.
Groep 4/5
Er is nog één plekje op te vullen en
dat is de woensdag in groep 4/5. We
zijn hier achter de schermen hard
mee bezig en hopen de betreffende
ouders z.sm. te kunnen informeren
hoe en met wie we dit kunnen
invullen.
Even voorstellen
Beste ouders en kinderen,
Aankomend schooljaar kom ik
werken op de KBS. Daarom stel ik
me graag aan jullie voor: Ik ben
Anouk Broos en ik ben 25 jaar.
Samen met mijn
man Arno
wonen we nu
iets meer dan
een jaar in
Barneveld. We
hebben het erg
naar ons zin.
In mijn vrije tijd doe ik veel
verschillende dingen, want ik ben
niet zo goed in stilzitten. Ik houd van
tekenen, schilderen en lezen. Ik ben
graag muzikaal bezig met zang en
gitaar. Sinds een jaar volg ik ook
pianoles. Daarnaast kan je me twee

keer per week in de dansschool
vinden voor klassiek ballet en
trekken Arno en ik graag de natuur
om te wandelen.
Inmiddels ben ik al ruim 3,5 jaar
werkzaam in het onderwijs. Mijn
passie ligt bij jonge kinderen. Elke
dag zorgen de kleuters weer voor
een lach op mijn gezicht. Ik zie er
naar uit om jullie te ontmoeten het
aankomende schooljaar.
Groet, Anouk
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:
Elisa Ansink
Rob Baumann
Jodie Bouwman
Andreana Brons
Femke Budding
Elise v.d. Craats
Lotte v. Geresteijn
Tjeerd v. Geresteijn
Heidi Goorhuis
Eliënne Jansen
Leanne v. Kruistum
Joeri Lagerweij
Elise Meurs
Renske v Middendorp
Femke Robbertsen
Levi Schweitzer
Enriko Threels
Eelco Top
Julia Veldhuizen

Jasmijn v. Blankers
Levi Budding
Noortje Dekker
Sarah v. Geresteijn
Jolein Hazeleger
Ilse v. Iwaarden
Elize v.d. Loenhorst
Ryan Luttikhuisen
Twan Mastebroek
Aniek v.d Top
Jaron v.d. Top
Esri Vos
Laura Vos
Marijn Wernsen

Afscheidsavond groep 8
We zijn blij dat we binnen de
huidige corona-maatregelen toch
nog een leuke afscheidsavond
kunnen organiseren voor groep 8.
De laatste tijd zijn de kinderen en de
leerkrachten druk bezig geweest
met het maken van de eindfilm
‘Hotel’. Deze film gaat

woensdagavond 15 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.
Vossenjacht
Donderdagmiddag 16 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.
Verkeersexamen groep 7
De afgelopen periode hebben de
kinderen van groep 7 het
theoretisch verkeersexamen
gemaakt én er is door de
verkeersouders een praktijkexamen
georganiseerd in Kootwijkerbroek.
Alle leerlingen zijn geslaagd. Goed
gedaan!

Schoolfotograaf
Inmiddels heeft u de inlogkaarten
van de schoolfotograaf ontvangen.
Tot uiterlijk vrijdag 17 juli ontvangt u
de groepsfoto gratis bij uw
bestelling!
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.
Het instructiemoment op
donderdag 3 september gaat niet
door. We weten nog niet hoe we na
de vakantie de contacten met
groepen ouders in de school kunnen
vorm geven.
Zomerlezen
Om het succes van de
leesontwikkeling gedurende het
afgelopen schooljaar vast te houden
en te voorkomen dat een terugval
optreedt in de vakantie, is het
belangrijk om thuis
regelmatig te blijven
(voor)lezen! Volgende week krijgen
alle kinderen een brief met meer
informatie over het 'Zomerlezen
2020'.
Geniet samen van de zon, de zee én
van mooie boeken en spannende
verhalen.
Dit jaar organiseren we ook een
zomerlezen-challenge. Wat je
precies moet doen? Dat hoor je
volgende week... Wie weet win jij
een mooie prijs!

Agenda
14 juli

Afscheid groep 8
op school

15 juli

Afscheidsavond gr. 8

16 juli

Vossenjacht

17 juli

 Laatste schooldag
 Mini Sing-Out
 Afscheid juf
Marina
 Gr. 5-8: middag vrij

31 aug.

Eerste schooldag

Verjaardagskalender
Juli
17
17
18
19
19
19
21
26
28
31

Jolein Hazeleger
Tim van Huigenbos
Esmee van den Brink
Elize v.d. Loenhorst
Elise Soetendaal
Olivier Valeijn
Vera van Harten
Abby Hotz
Ruben van den Brink
Thomas Veldhuizen

7/8
1/2a
3
7/8
4
1/2
3
4
7
7/8

Augustus
1 Noortje Dekker
5 Emma van Harten
5 Thamar v.d. Kamp
5 Femke Robbertsen
12 Quinten v. Blankers
12 Thijs van den Bosch
13 Daan van den Brink
15 Sharon v. Middendorp
19 Milan Schellingerhout
19 Thomas Vink
20 Dylan van den Top
22 Erwin van den Brink
23 Jordy van 't Foort
25 Thijs Hoogendoorn
27 Niels Hoogendoorn
27 Timo van de Krol
30 Meis van den Brink
31 Jasmijn Ansink
31 Fabiënne Dekker

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

September
6 Iris Hazeleger
7 Dexter Heinst
7 Ruben Threels
8 Julia van Veldhuizen
10 Enriko Threels

6
5
6
1/2b
8

