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Vooraf
De decembermaand is in volle gang.
Sinterklaas ligt alweer achter ons en
we kijken nu samen met de
kinderen uit naar Kerst. Ook de
Kerst wordt dit jaar anders dan
‘normaal’. Toch verandert dat niets
aan de boodschap van Kerst. ♫ ‘Een
Kind is ons geboren. Een zoon is ons
gegeven. En Zijn heerschappij is voor
eeuwig! Vrolijk kerstfeest
iedereen!’♫
Verder is er natuurlijk ook weer
volop nieuws. Veel leesplezier.

Juf Irma is weer begonnen bij ons op
school. Ze is al een paar keer
aangeschoven bij de koffie en start
nu ook echt weer met lesgeven in
groep 3. Iedere week bouwt ze de
lessen wat verder uit en het is de
bedoeling dat ze op den duur op
vrijdag en maandag in groep 3 les
gaat geven. Welkom terug! Doordat
juf Irma in groep 3 gaat lesgeven, zal
juf Marieke in de loop van de tijd
minder gaan lesgeven aan deze
groep.

Personeel

Juf Erica mag nog niet gaan starten
met de re-integratie. Wel gaat het
gelukkig steeds beter met haar.

Afgelopen maand was juf Henny
Tellegen al 25 jaar bij ons op school.
We hebben hier een klein feestje
van gemaakt met taart en
cadeautjes. Later in het jaar hopen
we dit nog wat uitgebreider te
vieren. Bedankt Juf Henny voor alles
wat je voor deze school betekent
hebt!

Vacature groep 1a
In de afgelopen weken hebben we u
op de hoogte gebracht over de
vacature die in groep 1 gaat
ontstaan. Helaas hebben we tot nu
toe nog geen geschikte kandidaat
kunnen vinden. We blijven zoeken
naar een geschikte collega …
We zijn blij te kunnen melden dat
Juf Jeannette Kroon in januari op
donderdag en vrijdag wil blijven
lesgeven aan de leerlingen van
groep 1. Ook juf Jeanette Gilles wil
op dinsdag lesgeven aan de groep.
We zijn dankbaar dat juf Anja heeft
aangegeven dat zij in januari op
maandag voor groep 1 wil staan.
Vanzelfsprekend is 3 leerkrachten
voor de groep niet een ideale
situatie. Mocht u een enthousiaste
leerkracht kennen die past bij de

school en onze identiteit dan horen
wij dat heel graag!

Nieuwe leerlingen
Begin november mochten we 3
nieuwe kinderen verwelkomen in
groep 1a: Jette van Veldhuizen
(zusje van Julia), Sven van Lagen
(broertje van Britt en Daan) en
Norah Threels.
Na de kerstvakantie starten er ook
weer 3 nieuwe kinderen in groep 1a:
Tess Blotenburg, Melle Duits
(broertje van Lorena en Fenna) en
Femke van de Munt.
Maandag 11 januari komen er twee
nieuwe leerlingen bij ons op school:
Nick van ’t Hol (gr.7b) en Ruben van
Harten (gr. 1a). Deze broertjes zijn
vanuit Lunteren verhuisd naar
Kootwijkerbroek.
We wensen al deze kinderen veel
plezier toe bij ons op school!
Geboortebericht
Sil (gr.8), Luca (gr.6) en Loïs (gr.1a)
kregen op 18 november een zusje.
Ze heet Julie. Van harte gefeliciteerd
met de geboorte en we willen jullie
heel veel geluk wensen samen!
Corona
We horen de afgelopen week veel
berichten over corona in het dorp.
Ook op school hebben we
regelmatig leerlingen die in
quarantaine moeten, omdat een
familielid positief getest is. Heel
vervelend natuurlijk! De leerkracht
zal na het bericht zo snel mogelijk
contact met u opnemen en kijken
wat de mogelijkheden zijn om de

leerling thuis werk te geven, zodat
er geen achterstanden ontstaan.
Volgende week hebben we weer
contact met de GGD over het advies
om kinderen met verkoudheidsklachten thuis te houden. We
houden u hiervan op de hoogte.
Spreekavonden
We kunnen terug kijken op goede
en mooie gesprekken op de
spreekmiddagen en -avonden. Dit
keer waren ze via de telefoon of de
computer. Hopelijk kunnen we de
volgende keer elkaar weer ‘live’
ontmoeten.
Sinterklaasfeest
Het was afgelopen vrijdag een leuke
dag. Sinterklaas kwam op een
scootmobiel en de pieten kwamen
op een elektrische step.
Toen gingen we met de hele school
een liedje zingen en lekker
dansen. Daarna gingen we de
surprises uitpakken. De kinderen
hebben leuke cadeautjes gekregen.
En groep 1 tot en met 4 mochten op
de foto met Sinterklaas Het was een
gezellige en leuke dag. En in de
middag gingen we een leuke film
kijken.
Geschreven door Yolène, Zoë en
Daan W. - gr. 7a

Kerstfeest
Volgende week donderdag (groep 12) en vrijdag (groep 3-8) hopen we
het Kerstfeest te vieren in de
klassen. De juffen en meesters
zorgen voor iets lekkers in de pauze.

Extra vrij
Op vrijdagmorgen 18 december zijn
de kinderen van groep 1 en 2 vrij.
Diezelfde dag zijn de kinderen van
groep 5 t/m 8 in de middag vrij.
Vuurwerk
Het is weer bijna december, dus ook
het vuurwerk komt er weer aan. Bij
de Action kun je nu al vuurwerk in
categorie 1 kopen (knalerwten etc)
Dit vuurwerk is leuk voor thuis, maar
niet voor op school. Wij willen de
school vuurwerkvrij houden. Wilt u
hieraan mee werken?
Kerstkaarten
Ieder jaar rond kerst is het weer een
behoorlijke drukte in school. De
kerstkaarten worden uitgedeeld!
Evenals vorig jaar mogen de
kerstkaarten alléén in de
week van 14 t/m 18 december
worden uitgedeeld!
Wij vragen u dan ook vriendelijk om
de kerstkaarten niet eerder mee
naar school te geven!
In de bovenbouw worden de
kaarten voor schooltijd of in de
pauzes uitgedeeld. In de overige
groepen geeft de leerkracht van de
betreffende groep aan wanneer er
uitgedeeld mag worden.
Bartimeüs
Wij hebben meegedaan aan het
Bartimeus Fonds, voor de kinderen
met die blind zijn of slechtziend zijn.
Je kon geld ophalen met een

kraslot, als je een kraslot open krast
kwam daar een bedrag uit van 1,00,
1,50 of 2,00 euro. Als je 50 of meer
euro had kon je een klein cadeautje
krijgen. Dit was uiteindelijk een pen
met een zaklamp erin. We hebben
ook les gekregen. Dit hebben we
gedaan:
> door een speciale bril kijken
> met een stok lopen
> door een bril kijken met vlekjes
En we weten nu dat er meer dingen
zijn om te gebruiken en we weten
ook dat het niet leuk is om
slechtziend of blind te zijn. Na de
actie kregen we als klas een bal.
Groetjes van Thamar en Dianne uit
groep 6

Informatieavond instroom
Op dinsdag 12 januari stond er een
informatieavond gepland voor de
ouders van kinderen die de tweede
helft van het schooljaar instromen.
Op dit moment is het nog niet
mogelijk om een ouderavond te
organiseren. Daarom vervalt deze
avond. We hopen de betreffende
ouders op andere manieren verder
te informeren.
Zendingsgeld ophalen
Onze school heeft twee
adoptiekinderen via Woord en
Daad. Jose Emmanuel en Brandon
Eduardo, beide jongens zijn 11
jaar. Elke maand zorgen wij voor
een bedrag waarmee deze kinderen
naar school kunnen en andere
noodzakelijke dingen voor hen
geregeld kunnen worden.
Elke maandag staan daarvoor de
zendingspotjes klaar in de lokalen.
Helaas ...... merken we al langere
tijd dat het steeds moeilijker wordt
om voldoende geld binnen te krijgen
op deze ochtenden.
Daar willen we graag verandering in
gaan brengen!!

Vanaf januari zal er in elke groep
op de eerste maandag van de
maand extra aandacht zijn voor
deze kinderen. Dan zullen ook de
zendingspotjes in de lokalen staan
om gevuld te worden.
Om u en de kinderen daaraan te
herinneren zullen we elke maand
een kort Parro-berichtje sturen.
We hopen dat we daarmee het
maandelijkse bedrag elke keer weer
verzameld krijgen om deze twee
kinderen te blijven steunen!
Doen jullie weer mee?

Week 51
- De geboorte van Jezus
- De herders
- De wijzen uit het oosten
Week 2
- Simeon en Anna
- Op de vlucht naar Egypte
- Jezus wordt vermist

Agenda
17 dec
18 dec
21 dec –
1 jan

Kerstfeest groep 1-2
(klas)
Kerstfeest 3-8 (klas)
gr 1-2 vrij
gr 5-8 middag vrij
Kerstvakantie

Verjaardagskalender
Kwink
Op de Koningin Beatrixschool
werken wij met de methode Kwink.
Met behulp van deze methode
wordt er door middel van animaties,
gesprekken en verschillende
opdrachten aandacht besteed aan
sociaal emotioneel leren. Kwink
heeft een filmpje gemaakt speciaal
voor
ouders: https://vimeo.com/473860182. In
dit filmpje wordt kort uitgelegd wat
de kracht is van emotioneel leren,
hoe Kwink wordt toegepast in de
klas en hoe de samenwerking tussen
school en thuis een positieve
uitwerking kan hebben op het
sociaal emotioneel leren van uw
kind. Kijkt u mee?
De nieuwe koelkastposter en
ouderbrief zijn toegevoegd als
bijlage van deze nieuwsbrief.
Bijbelverhalen
Hierbij het bijbelrooster voor de
komende weken.
Week 50
- Het lied van Maria
- Belangrijk bericht voor Jozef
- Het lied van Zacharias

10
10
12
13
14
16
16
16
17
23
24
29
29

1
2
2
13

December
Lynn Geurtsen
Maxim Vink
Levy van Veldhuisen
Lucas Vink
Juf Gerlinde
Evianne v.
Middendorp
Juf Marian
Juf Mieke
Nathan Meijers
Bram van den Bosch
Yolène van den Top
Eva van den Brink
Mareno Dekker

Januari
Meester Hans
Layla Lijbers
Cees van
Middendorp
Daan van Lagen

3
5
4
3
6

5
8
7
1/2c
7
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