
 
 

Vooraf 
Hierbij ontvangt u de eerste 
nieuwsbrief van het nieuwe 
schooljaar. We zijn blij dat we weer 
mochten starten en alle kinderen op 
school mochten ontvangen. We zien 
uit naar een fijn schooljaar.   
 
Startgesprekken 
Op 8 en 13 september staan de 
startgesprekken gepland. De 
startgesprekken staan in het teken 
van een wederzijdse kennismaking 
tussen ouders en leerkrachten. 
Daarnaast krijgt u de mogelijkheid 
om over uw kind te vertellen.  
 
Voor het maken van de planning van 
de startgesprekken maken we 
gebruik van Parro. U ontvangt via de 
groepsleerkracht een uitnodiging 
om u in te schrijven voor de 
startgesprekken. Deze uitnodiging 
vindt u in de Parro-agenda. Klik op 
het agenda-item en u kunt zelf een 
tijdstip kiezen dat past in uw 
agenda. Ouders met meerdere 
kinderen op school krijgen als eerste 
de mogelijkheid zich in te schrijven, 
zodat de kans groot is dat de 
gesprekken op elkaar aansluiten.  
 
Op maandag 29 augustus om 18.00 
uur opent de inschrijving voor 
ouders die meerdere kinderen op 
school hebben. Op dinsdag 30 
augustus om 18.00 uur opent ook 
de inschrijving voor ouders met één 
kind op school.  
 
 
 

Groep 1 & 2 
In de kleuterbouw krijgt een deel 
van de kinderen een huisbezoek en 
een deel zal worden uitgenodigd 
voor de startgesprekken. U ontvangt 
hierover bericht van de leerkracht.  
 
Privacy voorkeuren 
U kunt in de Parro-app zelf 
de privacy voorkeuren voor 
beeldmateriaal van uw kind(eren) 
instellen en aanpassen. Dat kan 
middels de volgende stappen: 
 

1. Ga naar het vierde tabblad 
'Instellingen'. 

2. Tik op Profiel en scroll naar 
het kopje 'Mijn kinderen'. 

3. Geef per kind aan wat de 
voorkeuren zijn, via de 
stipjes achter het kind. 

 
Hoofdluis 
We zoek nog een ouder die wil mee 
helpen met de luizencontrole. Na 
iedere schoolvakantie worden de 
kinderen gecontroleerd op 
hoofdluis. Wilt u hieraan 
meewerken, stuur dan een mail naar 
juf Gerlinde: 
g.westerink@kbskootwijkerbroek.nl  
 
Sing-in 
We zijn dinsdagochtend het 
schooljaar begonnen met een mini 
sing-in op het plein. Fijn om samen 
te zingen voor God en hem om een 
zegen te vragen voor het nieuwe 
schooljaar. 
 
 
 

Foto sing-in 
 
Brigadieren & Verkeer 
De leerlingen van groep 8 hebben 
gisteren instructie gekregen voor 
het brigadieren. Net als vorig 
schooljaar staan de brigadiers bij de 
T-splitsing Kosterijweg-
Rehobothstraat. 
 

 
 
Denkt u eraan dat we aan de zijde 
van de Rehobothstraat 
eenrichtingsverkeer hanteren. Dit 
zorgt voor een betere doorstroom. 
 
Aan de Kosterijweg wordt veelvuldig 
gebruik gemaakt van de 
oversteekplaats (De witte strepen 
die de weg kruisen).  Wilt u er wel 
met elkaar aan denken om de 
oversteekplaats aan beide kanten 
vrij te houden en niet te parkeren 
naast de oversteekplaats. Hierdoor 
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blijft de verkeerssituatie 
overzichtelijk. 
 
Bijbelverhalen 
Hierbij het bijbelrooster voor de 
komende weken. 
 
Week 34 
Deze week wordt verteld over de 
schepping en het leven in het 
paradijs.  
 
Week 35 
Helaas is het misgegaan in het 
paradijs en moeten Adam en Eva de 
hof verlaten. Ook het verhaal van 
Kaïn en Abel wordt verteld. 
 
Week 36 
Deze week wordt het verhaal van de 
zondvloed verteld. Gelukkig is er 
hoop. God redt Noach en zijn gezin.  
 
 

Agenda 
 

8 sept. 
 
13 sept. 

Startgesprekken 
(avond) 
Startgesprekken 
(middag) 

28-30 sept. Kamp groep 8 

3 okt. Vrij i.v.m. Studiedag 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Verjaardagskalender  

September 
3 Laureen Thomassen 1b 

6 Femke van de Pol 3a 

7 Dexter Heinst 8a 

7 Elija Valkeviciute 7a 

8 Julia van Veldhuizen 5a 

14 Joëlle van Veldhuisen 6b/ 7b 

15 Roan van Middendorp 1a 

16 Julia van den Hudding 6a 

18 Nathan Budding 8a 

21 Luuk Hooijer 1a 

22 Guusje Broekhuizen 3a 

23 Nikki Blotenburg 1c/ 2c 

23 Geert Westrik 8a 

24 Senna Jonkers 3b/ 4b 

24 Suze van Essen 1a 

24 Skye v/d Steeg 1a 

28 Austin Heddes 1d/ 2d 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


