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Vooraf
Nog een week en dan is het al weer
voorjaarsvakantie. We hebben een
intensieve periode achter ons liggen
waarin onder andere de cito toetsen
zijn afgenomen. Doordat er vaak
leerlingen afwezig waren of lessen
uitvielen was het soms een hele klus
om iedereen te toetsen te laten
maken. Deze week kon het
overgrote deel van de kinderen
gelukkig weer naar school.
Afgelopen week zijn er
versoepelingen aangekondigd. Het is
nog niet helemaal duidelijk welke
ruimte dit biedt voor het onderwijs.
Zodra dit helder is ontvangt u
hierover bericht.
Rapport
Komende week vrijdag gaan de
rapporten mee naar huis. U bent
vast benieuwd hoe de resultaten
zullen zijn. Het is voor het eerst dit
schooljaar dat we twee rapporten
meegeven. We gaan dit eind van het
jaar evalueren.
Inschrijven spreekmomenten
In de bijlage vindt u een brief m.b.t.
de oudergesprekken die de weken
na de voorjaarsvakantie zullen
plaatsvinden.
Aanmeldingen 2022-2023
Inmiddels beginnen alweer
voorzichtig de voorbereidingen voor
het nieuwe schooljaar.
In verband met het samenstellen
van de groepen is het van belang om
te weten hoeveel nieuwe kinderen

we volgend jaar kunnen
verwachten. Wordt uw kind in 20222023 vier jaar? Wilt hem/haar dan
aanmelden d.m.v. het
inschrijfformulier?
Kent u mensen in uw omgeving
waarvan het oudste kind volgend
jaar naar de basisschool gaat, dan
vragen we u om deze informatie aan
hen door te geven. Nieuwe ouders
kunnen ook contact opnemen voor
meer informatie en een
kennismakingsgesprek:
directie@kbskootwijkerbroek.nl
Tijdelijke huisvesting
We werken nu bijna zes weken in de
tijdelijke huisvesting. We zijn erg
tevreden over de ruimte die
beschikbaar is. Klassen onderling
ervaren ook geen hinder van elkaar.
De eerste week merkten we wel dat
de akoestiek in de lokalen zelf nog
te wensen overliet. We hebben
gezocht naar mogelijkheden om met
relatief lage kosten de akoestiek te
verbeteren. In groep 6 hebben we
dit gedaan door akoestische platen
op de achterwand te plaatsen. We
merken dat dit de akoestiek
verbetert. Ook in de andere lokalen
zal dit binnenkort worden
toegepast.

Bijbeltekst

Bijbelverhalen
Hierbij het bijbelrooster voor de
komende weken.
Week 8
Deze week gaan de Bijbelverhalen
over Elia, de profeet. Hij krijgt de
opdracht koning Achab te
waarschuwen. Ook laat hij aan het
hele volk zien dat God alle macht
heeft.
Week 10
In de week na de vakantie starten
we met verhalen uit het Nieuwe
Testament. We horen hoe Jezus
onderwijs geeft en wonderen doet.
Week 10
‘Jezus is machtig’ is het thema deze
week. Hij geneest een
blindgeborene en Hij wekt zelfs een
man op uit de dood.
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