
 
 

Vooraf 

Volgende week donderdagochtend 
wordt in alle klassen kerstfeest 
gevierd. De voorbereiding hiervoor 
is in volle gang. Er worden liederen 
geleerd en kerstwerkjes gemaakt. In 
veel klassen is kerstverlichting en 
kerstversiering opgehangen. Het 
geeft een gezellige sfeer en dat 
mogen we zeker koesteren. Het 
Kerstfeest geeft licht in deze 
donkere dagen. Dat brengt ons bij 
de boodschap van kerst. God kwam 
zelf naar deze wereld om haar te 
verlichten.  
 
Licht van de wereld  
U scheen in mijn duisternis; 
nu mag ik zien wie U bent. 
Liefde die maakt dat ik U wil kennen, 
Heer. 
Bij U wil zijn, elk moment 
 
Hemelse Heer, U die hoog en 
verheven bent 
Koning vol glorie en macht, 
bent als een kind naar de wereld 
gekomen. 
Legde Uw heerlijkheid af. 
 

Afscheid 

In groep 1b namen we afscheid van 
Abel van Essen. Hij is inmiddels 
gestart op de Lichtenbeek in 
Arnhem. We wensen hem in alles 
Gods zegen toe en hopen dat hij 
snel zijn plekje zal vinden op de 
nieuwe school. 
 

Welkom – nieuwe juf 

Onlangs hebben we een nieuwe 
leerkracht aangenomen. We zijn blij 

en dankbaar dat de openstaande 
vacature in groep 1b weer is 
ingevuld. Juf Rédien Lap gaat na de 
kerstvakantie op dinsdag en 
vrijdagochtend lesgeven aan groep 
1b. We hopen dat zij zich gauw thuis 
mag voelen op de Koningin 
Beatrixschool.  
Samen met juf Marieke staat zij 
vanaf januari voor groep 1b. 
Juf Gerlinde zal vanaf dan 
werkzaamheden verrichten buiten 
de groep.  
 
Hieronder stelt juf Rédien zichzelf 
voor: 
 
Beste ouders, 
 
Graag stel ik 
mijzelf aan u 
voor. Mijn 
naam is Rédien 
Lap, ik ben 36 
jaar. Samen 
met mijn man 
Bertus, onze 3 dochters en onze zoon 
woon ik in Barneveld. Na de 
kerstvakantie hoop ik op de 
Beatrixschool aan de slag te gaan 
als leerkracht van groep 1b. Daar 
heb ik, naast een beetje gezonde 
spanning, ontzettend veel zin in! De 
afgelopen jaren heb ik veel gewerkt 
met jonge kinderen, zowel met 
kleuters als met peuters. Op dit 
moment werk ik als 
leerkrachtondersteuner op een 
basisschool. Naast werken met 
kinderen hou ik van sporten, puzzels 
maken, creatief bezig zijn en 
gezelligheid met vrienden en familie. 

Dit even in het kort over mij. Ik hoop 
u binnenkort te ontmoeten! 
 

Welkom – nieuwe leerlingen 

Na de kerstvakantie starten er weer 
een aantal nieuwe kleuters bij ons 
op school. 
In groep 1a heten we welkom: Tess 
Ansink (zusje van Twan), Suus van 
de Bosch (zusje van Thijs en Levi) en 
Selah Burggraaf. 
In groep 1b starten: Lieke van de 
Beek (zusje van Thijs Veldhuizen), 
Fayen van Ee, Femm Evers (zusje 
van Jara), Lotte van Harten (zusje 
van Daan), Dex van Maanen 
(broertje van Finn), Evan Roubos 
(broertje van Esmee) en Sven van 
den Top. 
Van harte welkom en we wensen 
jullie een hele fijne tijd toe bij ons 
op school. 
 
Verhuizing 

Aankomende maandag is de 
oplevering van de school gepland. Er 
wordt nu nog hard gewerkt aan de 
laatste opleverpunten.  
  
In verband met het inpakken, 
verhuizen en inrichten zijn er een 
aantal extra vrije (mid)dagen: 

• Donderdagmiddag  22 dec., 
vanaf 12.00 uur 

• Vrijdag 23 dec. 

• Maandag 9 jan. 
 
Op dinsdag 10 januari zijn alle 
kinderen welkom in een 
gloednieuwe school! 
In de bijlage vindt u een 
plattegrond, zodat u na de vakantie 
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ook de juiste groep of leerkracht 
kunt vinden als dat nodig is. 
Binnenkort wordt er ook een 
kijkmoment georganiseerd waarop 
u, als ouders, alvast een kijkje kunt 
nemen in de school. 
 
Plein 

Voorlopig spelen de groepen 3 t/m 8 
nog op het plein aan de 
Rehobothstraat. Wilt u uw kind aan 
deze zijde van de school brengen  
’s ochtends?  
De groepen 1 en 2 mogen naar 
binnen worden gebracht via de 
nieuwe kleuteringang aan de 
Kosterijweg. De deur gaat om 8.20 
uur open. 
 
Leestip 4 

Kies boeken met onderwerpen 
waarin uw kind interesse toont. 
 
Het kiezen van een boek is als het 
kiezen van een T-shirt: uiteindelijk 
moet het je gewoon goed staan. 
Soms staat het beter als het T-shirt 
strak zit en soms wanneer het 
heerlijk losjes om je schouders 
hangt.  
Deze uitspraak leert ons dat we niet 
alleen op zoek moeten naar een 
boek wat aansluit bij het leesniveau 
van uw zoon/dochter. Durf daar 
gerust soepel mee om te gaan.  
Leesplezier en aansluiten bij de 
interesse van uw kind is het 
allerbelangrijkste!  
Kookt uw kind graag? Ga op zoek 
naar een aantal 
(kinder)kookboeken. 
Is uw kind gek van dieren? Ga op 
zoek naar boeken over dieren en de 
natuur. 
Is uw kind geïnteresseerd in andere 
landen? Er zijn bijvoorbeeld genoeg 
reisboeken te vinden. 
Lezen is een feest! We hopen dat 
alle kinderen dat mogen (gaan) 
ervaren. 
 

Lampionnenoptocht 4 januari  

Plaatselijk Belang Kootwijkerbroek 
bestaat 75 jaar en dit willen wij 
natuurlijk met jong en oud vieren. 

Daarom organiseren wij op 4 januari  
’s avonds om 19.00 uur, 
voorafgaand aan onze 
nieuwjaarsreceptie, een 
lampionnenoptocht voor de jonge 
Kootwijkerbroekertjes. 
 
Vind jij het leuk en gezellig om je 
eigen lampion te maken en ’s 
avonds mee te lopen in een 
lampionnenoptocht? 
Meld je dan aan: 
https://www.beactivecreative.nl/act
iviteit/306467/lampion-knutselen 
Extra handjes om de kinderen te 
helpen tijdens het knutselen zijn 
altijd welkom, dus moeders, vaders, 
broers of zussen meld je aan om te 
helpen bij Marian Schonewille:  
secretariaat@plaatselijkbelangkoot
wijkerbroek.nl 
 
Tegen een kleine vergoeding kan je 
’s avonds ook een lampion 
aanschaffen als het niet lukt om er 
zelf één te maken. Alleen dan geldt 
wel: op=op. 
 
Vriendelijke groet, 
Plaatselijk Belang Kootwijkerbroek. 
 

Bijbelverhalen 

Hierbij het bijbelrooster voor de 
komende weken. 
 
Week 51 
Deze week staan de verhalen rond 
de geboorte van de Heere Jezus 
centraal. 
 
Week 2 
Deze week wordt verteld over de 
vriendschap tussen David en 
Jonathan. 
 
Week 3 
David wordt opgejaagd door koning 
Saul en moet zich verstoppen. 
Meermaals krijgt David de kans Saul 
te doden, maar hij doet dat niet.  
 
 
 
 
 
 

Verjaardagskalender  

JANUARI 

2 Layla Lijbers  4a 

2 Cees van Middendorp 3b/ 4b 

5 Jasmijn Veldhuizen 1d/ 2d 

11 Fleur Kuijt 1c/ 2c 

12 Levi van den Berg 6a 

12 Saar van de Steeg 1c/ 2c 

13 Daan van Lagen 6b/ 7b 

17 Tessa Heinst 6a 

18 Stefan Moerman 3a 

19 Lamero de Ruiter 7a 

21 Jari Breed 5a 

21 Robin Thomassen 3b/ 4b 

22 Rens van Kooten 6a 

22 Fedde Morren 1d/ 2d 

23 Thijs van den Brink 5a 

24 Milan Mandersloot 6b/ 7b 

24 Gerben Teitsma 6b/ 7b 

25 Saar Brom 1d/ 2d 

26 Bente van den Brink 7a 

 

 
 

Agenda 
 

22 dec. 
Kerstfeest  
(in de klas) 

22 dec. 
Middag vrij  
i.v.m. verhuizing 

23 dec.  Vrij i.v.m. verhuizing 

26 dec. t/m 
6 jan. 

Kerstvakantie 

9 jan. Vrij i.v.m. verhuizing 

10 jan. 
Eerste schooldag in 
de vernieuwde school 
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