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Inleiding 

U heeft de informatiekalender van de Koningin Beatrixschool in handen. We willen u hiermee informeren over onze 
school. Aan de ene zijde van de pagina vindt u steeds een kalenderblad met daarop de jaarplanning. Op de andere zij-
de vindt u in het kort allerlei informatie over onze school. We verwijzen u voor de volledige informatie graag naar onze 
website, waar u ook een uitgebreidere Schoolgids Algemeen en een Schoolgids Zorg kunt vinden 

Wilt u voor het eerst kinderen aanmelden op onze school? Dan gaan we graag met u in gesprek, zodat we u meer 
kunnen vertellen over onze school. 

Ons motto is: “De school waar elke leerling telt!”
We begeleiden kinderen op weg naar zelfstandigheid en daarbij vraagt ieder kind om een eigen, persoonlijke bena-
dering. Bij ons op school vinden we het belangrijk dat kinderen zich thuis voelen en dat ze ook in sociaal-emotioneel 
opzicht ontwikkelen. 
We willen ze laten ervaren dat ze van waarde zijn voor ons, maar zeker voor God de Vader!

Team Koningin Beatrixschool
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Augustus 2022 

       

1 m Zomervakantie                                       17 w  

2 d   18 d                 

3 w   19 v  Meester Savert jarig 

4 d   20 z  

5 v   21 z week 34 

6 z   22 m Eerste schooldag 

7 z week 32  23 d  Sing-in 

8 m   24 w  

9 d   25 d  Juf Erica & juf Janny jarig,           

10 w   26 v  

11 d   27 z  

12 v   28 z week 35 

13 z   29 m  

14 z week 33  30 d  

15 m   31 w  

16 d      
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Identiteit en missie

De Koningin Beatrixschool is een protestants christelijke 
basisschool. De bijbel is onze basis. Ook weten we ons 
verbonden met de belijdenisgeschriften van de kerk en 
zijn wij erop gericht om leerlingen vertrouwd te maken 
met een persoonlijke geloofsrelatie met God vanuit de 
gehoorzaamheid aan Zijn Woord. 
Wij vinden het belangrijk dat de leerlingen gevormd 
worden en weerbaar worden gemaakt om straks een 
plaats in de maatschappij te kunnen innemen en dat zij 
zich bewust zijn van de christelijke normen en waarden. 
We vinden het belangrijk dat de christelijke normen en 
waarden doorklinken in de omgang met elkaar. God 
liefhebben boven alles en onze naaste als onszelf.
Wij doen dit vanuit het vertrouwen en de verwachting dat 
wij op deze manier aansluiten bij de opvoedsituatie van 
de kinderen thuis. 

Door te zeggen dat iedere leerling telt, wordt aangegeven 
dat ieder kind wordt gezien als waardevol en dat het 
recht heeft op onze zorg. Wij spreken uit dat wij het als 
onze verantwoordelijkheid zien om de leerlingen te 
begeleiden naar zelfstandigheid. 
We zien elk kind als een uniek schepsel van God. 
Ieder kind vraagt om een eigen persoonlijke benadering. 
Vanuit deze gedachte proberen we dan ook het onderwijs 
zoveel mogelijk aan te laten sluiten bij de mogelijkheden 
en de ontwikkeling van het kind. Naast aandacht voor de 
cognitieve vaardigheden vinden we het ook belangrijk dat 
kinderen zich bij ons thuis voelen, dat ze ook in soci-
aal-emotioneel opzicht ontwikkelen.

 

In ons schoollogo wordt duidelijk gemaakt dat we ons 
gedragen weten door de Geest van God (de duif). Er is 
sprake van beweging, ontwikkeling en er zijn nuancever-
schillen in de kleur. Zo zijn we ook op de Koningin 
Beatrixschool: allen zijn we stuk voor stuk van groot 
belang en samen zijn wij in beweging wat wordt gevolgd 
door een unieke ontwikkeling. 

Vereniging en bestuur

Samen met de Prins Bernhardschool in Garderen en De 
Bron in Stroe horen we bij de Vereniging voor Protestants 
Christelijk Onderwijs te Garderen, Stroe en Kootwijker-
broek. 
De missie van VGSK is als volgt verwoord: ‘VGSK ver-
zorgt, op basis van het geloof in God zoals verwoord in 
de Bijbel, op professionele wijze kwalitatief hoogwaardig 
onderwijs.’
De vereniging heeft een vrijwilligersbestuur dat bestaat 
uit vijf tot zes ouders. Uit hun midden wijzen zij een 
voorzitter, secretaris en penningmeester aan. De dage-
lijkse leiding van de vereniging is gemandateerd aan de 
algemeen directeur. Het bestuur heeft een toezichthou-
dende rol.

Algemeen directeur VGSK
Dhr. D. (Duran) Vonck
 algemeendirecteur@vgsk.nl

Voor bestuurszaken kunt u contact opnemen met de 
algemeen directeur, te bereiken via basisschool 
De Bron of met de secretaris van het bestuur, Bertine van 
Rozelaar.

Voorzitter bestuur
Dhr. J. (Johan) Heemskerk, Garderen

Secretaris en postadres
Mevr. A. (Bertine) van Rozelaar

Postadres:
VGSK
Stroeërweg 76-A
3776 MK Stroe

Overige bestuursleden
Dhr. H.J. (Arjan) v.d. Kamp, Kootwijkerbroek
Dhr. E.J. (Erik Jan) Kevelam, Garderen
Vacature 

Naast onze school zijn bij onze vereniging aangesloten:

Prins Bernhardschool 
Dr. H.C. Bosstraat 25,  
3886 KA Garderen 
 directie@pbsgarderen.nl 

De Bron  
Stroeërweg 76,  
3776 MK Stroe 
 directie@debronstroe.nl
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September 2022 

       

1 d   16 v  

2 v  Meester Borghuis  17 z  

3 z   18 z week 38 

4 z week 36  19 m  Juf Gineke jarig                              

5 m   20 d  

6 d   21 w  

7 w   22 d  

8 d  Startgesprekken  23 v  

9 v   24 z  Juf Jeanette G. jarig 

10 z   25 z Week 39 

11 z week 37  26 m  

12 m   27 d  

13 d  Startgesprekken  28 w  Kamp groep 8 

14 w   29 d  Kamp groep 8 

15 d   30 v  Kamp groep 8 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Personeel

Hieronder vindt u de e-mailadressen van de teamleden. 
Wanneer u een teamlid een e-mail stuurt, kunt u op de 
werkdagen van de betreffende persoon een reactie ver-
wachten. 
Zijn er dringende zaken, dan kunt u telefonisch contact 
opnemen met de directeur of één van de coördinatoren.

Meester Borghuis
 directie@kbskootwijkerbroek.nl
Directeur: maandag t/m donderdag

Juf Gerdie van den Brink
 g.vandenbrink@kbskootwijkerbroek.nl
Groep 4: maandag t/m vrijdag

Juf Lisa Brink
 lisabrink@kbskootwijkerbroek.nl
Groep 7: dinsdag t/m vrijdag

Juf Anouk Broos
 a.broos@kbskootwijkerbroek.nl
Groep 1/2d: donderdag en vrijdag

Wim Brul
 w.brul@kbskootwijkerbroek.nl
Conciërge: maandag, dinsdag en vrijdag

Juf Janine Doest
 j.doest@kbskootwijkerbroek.nl
Groep 5: maandag, dinsdag, vrijdag 

Juf Femke van Essen
 f.vanessen@kbskootwijkerbroek.nl
Groep 6: maandag t/m vrijdag

Juf Corrie Euijen 
 c.euijen@kbskootwijkerbroek.nl
Onderwijsassistente: maandag, dinsdag 
en donderdagmorgen

Juf Annelies Gijsbertse
 a.Gijsbertse@kbskootwijkerbroek.nl
Groep 1b: maandag, dinsdag en vrijdag

Juf Jeanette Gilles
 j.gilles@kbskootwijkerbroek.nl
Onderwijsassistent: maandag en woensdag

Juf Gineke v.d. Glind
 g.vandeglind@kbskootwijkerbroek.nl
Groep 3a: maandag en dinsdag

Juf Elma Heij
 e.heij@kbskootwijkerbroek.nl
Groep 1/2c: maandag, dinsdag en vrijdag

Meester Jelle de Kleuver
 j.dekleuver@kbskootwijkerbroek.nl
Groep 8: maandag t/m vrijdag

Juf Jeannette Kroon
 j.kroon@kbskootwijkerbroek.nl
Invalleerkracht

Juf Gerrina Koekoek 
 g.koekoek@kbskootwijkerbroek.nl
Groep 1a: maandag, dinsdag en donderdag

Juf Cindy van de Kuilen 
 c.vandekuilen@kbskootwijkerbroek.nl
Intern begeleidster: dinsdag
Levelwerk: donderdag

Juf Willemijn van de Kuilen
 w.vandekuilen@kbskootwijkerbroek.nl  
Vervanging ADV: vrijdag 
Coördinatie bovenbouw: dinsdag

  

Juf Gea van Leeuwen
 g.vanleeuwen@kbskootwijkerbroek.nl
groep 3a: woensdag t/m vrijdag 

Juf Erica Melissen
 e.melissen@kbskootwijkerbroek.nl
Groep 3/4b: maandag t/m donderdag

8



9

 

 
Oktober 2022 

       

1 z   17 m  

2 z week 40  18 d  

3 m Studiedag, leerlingen vrij  19 w  

4 d   20 d  

5 w Dag van de leraar,  
 Start kinderboekenweek 

 21 v  

6 d   22 z  

7 v Juf Cindy & juf Willemijn jarig  23 z  

8 z Meester Jelle jarig  24 m Herfstvakantie                                      week 43 

9 z week 41  25 d  

10 m   26 w Juf Jeannette K. jarig 

11 d   27 d  

12 w   28 v  

13 d   29 z Juf Anja jarig 

14 v   30 z  

15 z   31 m week 44 

16 z week 42     

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Juf Anet van de Pol
 a.vandepol@kbskootwijkerbroek.nl
Onderwijsassistente: maandag en 
donderdag

Juf Irma Roggeveen 
 i.roggeveen@kbskootwijkerbroek.nl
Groep 5: woensdag en donderdag
Groep 4: vrijdag

Meester Savert
 b.savert@kbskootwijkerbroek.nl
Groep 6/7: maandag 
Groep 7: vrijdag

Juf Marian Seppenwoolde 
 m.seppenwoolde@kbskootwijkerbroek.nl
Remedial teacher: dinsdagochtend en 
woensdag 

Juf Anja Spek 
 a.spek@kbskootwijkerbroek.nl
Groep 1a: vrijdag
Invalleerkracht 

Juf Henny Tellegen 
 ib@kbskootwijkerbroek.nl
Intern begeleidster: maandag en dinsdag

Juf Marieke van den Top 
 m.vandentop@kbskootwijkerbroek.nl
Remedial Teacher: maandag en donderdag

Meester Dirk van Vliet 
 d.vanvliet@kbskootwijkerbroek.nl
Groep 7: maandag t/m donderdag

Ali de Vos 
 administratie@kbskootwijkerbroek.nl
Administratief medewerkster: 
woensdag en donderdag

Juf Janny de Vries
 j.devries@kbskootwijkerbroek.nl
Groep 1/2c: woensdag en donderdag

Juf Gerlinde Westerink
 06-51626204
 g.westerink@kbskootwijkerbroek.nl
Groep 1b: donderdag
Coördinator (onderbouw): dinsdag 

Juf Jolanda Wiesenekker 
 j.wiesenekker@kbskootwijkerbroek.nl
Groep 1/2D: maandag t/m woensdag

10

Rondom school

Medezeggenschapsraad 
In de MR zitten ouders en leerkrachten. Hier worden 
zaken behandeld die te maken hebben met het reilen en 
zeilen van de school. De belangen van leerlingen, ouders 
en personeel worden zo goed mogelijk behartigd. De MR 
mag met het schoolbestuur alle onderwerpen bespreken 
die de school betreffen. Bovendien heeft de MR, voordat 
het schoolbestuur beslissingen neemt over verschillende 
onderwerpen, instemmingsrecht of adviesrecht. Dit is 
geregeld in het medezeggenschapsreglement. De MR 
komt drie tot vier keer per cursusjaar bij elkaar. Onder-
werpen die tijdens de MR-vergadering besproken worden 
zijn o.a. : Schoolplan, ARBO beleid, formatieplan, perso-
neelsbeleid, onderhoud van de school. In de nieuwsbrief 
van school wordt vermeld wanneer de MR vergadert. De 
agenda van de MR-vergadering staat op de website van 
de school. Mocht u vragen of suggesties hebben dan 
kunt u altijd bij onderstaande personen terecht of mailen 
naar het e-mailadres van de MR.

Vanuit de ouders hebben de volgende personen zitting in 
de MR:

Teuni Morren
 t.morren@kbskootwijkerbroek.nl

Eva van den Brink
 evavandenbrink@kbskootwijkerbroek.nl

Stijn Postema
 s.postema@kbskootwijkerbroek.nl

Vanuit de leerkrachten zitten in de MR: 
meester Dirk van Vliet, juf Elma Heij en 
juf Annelies Gijsbertse.

Postadres:
MR Koningin Beatrixschool
Kosterijweg 7
3774 BG Kootwijkerbroek
 mr@kbskootwijkerbroek.nl

Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad
In de GMR zijn MR-leden vertegenwoordigd van de drie 
scholen. Zij zijn verantwoordelijk voor het toezien op het 
beleid van de schoolvereniging.
Vanuit Kootwijkerbroek zijn in de GMR vertegenwoordigd: 
Wim van den Brink en vanuit het team juf Janny de Vries.
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November 2022 

       

1 d   16 w  

2 w  Dankdag  17 d  Studiemiddag, 
leerlingen om 12.00 vrij 

3 d   18 v  

4 v   19 z  

5 z   20 z week 47 

6 z week 45  21 m  

7 m   22 d  

8 d   23 w  

9 w   24 d  

10 d Schoolontbijt  25 v Juf Irma jarig                                   

11 v   26 z  

12 z   27 z week 48 

13 z week 46  28 m  

14 m   29 d  

15 d   30 w  
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Oudercommissie
Aan de school is een oudercommissie verbonden. De 
commissie verleent haar medewerking aan en organi-
seert binnen- en buitenschoolse activiteiten. Hierbij kunt 
u denken aan het coördineren van schoonmaakavonden, 
catering bij ouderavonden en het organiseren van de 
jaarlijkse Koningsspelen.
Namens de leerkrachten hebben zitting in de oudercom-
missie: juf Gea van Leeuwen en juf Gerlinde Westerink.

De leden van de oudercommissie zijn:

Esther Baas

Annemarie van de Brink

Bea van den Bosch

Jessica Donkersteeg

Bea van Lagen

Ineke Meurs

Jannie van de Pol

Willeke Threels

Verkeersouders
Onze school heeft momenteel twee verkeersouders:

Anne Brunekreef

Evita Hazeleger

Zij verlenen hun medewerking in het kader van de ver-
keersveiligheid rondom onze school. Er worden door hen 
contacten onderhouden met de gemeentelijke instanties 
(gemeente, politie). Bovendien zijn ze aanspreekpunt 
voor de ouders wat betreft opmerkingen, suggesties e.d. 

Verkeersbrigadiers
De leerlingen van groep 8 worden ingeschakeld als 
verkeersbrigadier. Zij staan aan het einde van de school-
dag op het kruispunt Kosterijweg-Rehobothstraat om de 
leerlingen veilig te laten oversteken.

Verkeersexamen
De leerlingen van groep 7 nemen deel aan het schriftelijk 
en praktisch verkeersexamen. Deze examens vinden 
plaats in de maanden april en mei. Het praktisch gedeel-
te wordt in Barneveld afgelegd. Als de uitslag van het 
examen voldoende is, krijgen de leerlingen hun verkeers-
diploma.

Gebedsgroep
Onze school heeft een christelijke identiteit. Die invulling 
kunnen we niet uit onszelf waarmaken, maar de Heere 
God wil dat door Zijn Geest bewerken.
Daar mogen we om bidden, dat is een Bijbelse opdracht. 
Een groepje ouders komt maandelijks bij elkaar om 
aan die opdracht gehoor te geven. Samen de zorgen 
rond school en klas bij God neer leggen en samen God 
danken is heel waardevol. We weten dat er een Vader is 
die luistert, die onze gebeden hoort en op Zijn tijd ook wil 
verhoren.
Iedere ouder die graag deze momenten van samenzijn 
wil meebeleven is van harte welkom.

Roos Postema
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December 2022 

       

1 d   17 z  

2 v  Sinterklaasfeest  18 z week 51 

3 z   19 m  

4 z week 49  20 d  
5 m   21 w   

6 d   22 d  Kerstfeest (klas) Middag vrij 

7 w   23 v Vrij (verhuisdag) 

8 d   24 z  

9 v   25 z Eerste Kerstdag                                  week 52 

10 z   26 m Tweede Kerstdag, Kerstvakantie                      

11 z week 50  27 d  

12 m   28 w  

13 d   29 d  

14 w Juf Gerlinde jarig   30 v  

15 d Juf Marian jarig,                          31 z Oudjaarsdag 

16 v       
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Leerlingen 

Inschrijving en instroom
U kunt bij ons op school of via de website een inschrijffor-
mulier krijgen of downloaden. Het is voor onze prognose 
belangrijk dat wij een overzicht krijgen van het toekom-
stige leerlingaantal. Daarom vragen wij u om uw 3-jarige 
kind zo snel mogelijk bij ons aan te melden.  
Als uw kind 4 jaar is, mag het naar school. De regel hier-
bij is dat uw zoon of dochter naar school gaat op de eer-
ste schooldag van de maand na zijn/haar 4e verjaardag. 
Voorbeeld: 4 jaar op 16 februari, dan is 1 maart de eerste 
schooldag. Voor de kinderen die in november 4 jaar 
worden, geldt een uitzondering. Door ervaring hebben 
we gemerkt dat het voor een kleuter intensief is om in de 
maand december op de basisschool te starten. Dit is een 
drukke periode. Daarom kiezen wij er als school voor, om 
deze kinderen na de kerstvakantie in te laten stromen. 
Kinderen die vanaf februari instromen, gaan alleen de 
morgens naar school. Voordat uw kind echt op school 
komt, krijgt het een uitnodiging om eens te komen kijken. 
Ook worden nieuwe ouders uitgenodigd voor een ken-
nismakingsgesprek met de directeur en/of coördinator. U 
kunt ook gebruik maken van de open ochtend, waarop 
u onze school kunt bezoeken. Deze staat gepland op 
woensdag 8 februari. U bent van harte welkom.

Zorgplicht
Het kan zijn dat er zorgen zijn over uw kind. Vanaf het 
moment dat onze school de schriftelijke aanmelding van 
uw kind heeft ontvangen, hebben we zorgplicht.
Voor meer informatie kunt u terecht in de webversie van 
onze schoolgids.

Onderwijs 

Kwaliteitsverbetering 
In ons schoolplan beschrijven we waar we ons als school 
op willen richten. Er staan o.a. beleidsuitspraken in m.b.t. 
het onderwijskundig beleid en het personeelsbeleid. Een 
schoolplan wordt geschreven voor een periode van 4 
jaar. Jaarlijks wordt er vanuit het schoolplan een actueel 
jaarplan geschreven. Dit jaarplan wordt met de MR en 
het bestuur besproken. De belangrijkste aandachtspun-
ten voor het schooljaar 2022-2023 zijn: formuleren van 
een gezamenlijke onderwijskundige visie en het omschrij-
ven van ontwikkeldoelen, implementeren van een nieuwe 
werkwijze voor wereld oriëntatie, leesplezier, technisch & 
begrijpend lezen en de implementatie van de bibliotheek 
op school. Daarnaast loop ook het project van de ver-
nieuwbouw en aanpak van het schoolterrein door.

Groep 1 en 2

Onderwijsconcept
In de groepen 1 en 2 is gekozen voor thematisch werken. 
Daarbij maken we gebruik van verschillende principes 
van ontwikkelingsgericht onderwijs. Dit houdt in dat we 
met onze thema’s zoveel mogelijk willen aansluiten bij 
de belevingswereld en het ontwikkelingsniveau van de 
kinderen. Spelend leren staat hierin centraal. We steken 
in op de nieuwsgierigheid en leergierigheid van kinderen. 
De leerkracht speelt hierin afwisselend een begeleidende 
en sturende rol. 

Werkwijze
We werken in de kleutergroepen vanuit de kring. In de 
kring begint de schooldag en hier keren de kinderen ook 
steeds weer terug. Naast de kring wordt er gespeeld en 
gewerkt aan tafels, in de hoeken, in de speelzaal en op 
het plein.
In de kleutergroepen werken we rond thema’s die bete-
kenisvol zijn voor de kinderen. Binnen een thema komen 
verschillende ontwikkelingsgebieden aan bod. Er is veel 
aandacht voor de taalvorming, omdat dit de basis is voor 
het leren. We werken ongeveer 6 á 8 weken over een 
groot thema (denk aan thema’s als ‘restaurant’, ‘dokter’ 
en ‘winkel’). 

Taalstimulering
Elk oudste kind dat  in groep 1 op school komt, ontvangt 
van ons het prentenboek “Bas, ga je mee?”. Hierbij hoort 
ook een handleiding voor de ouders, zodat u samen met 
uw kind het prentenboek kunt gebruiken door er uit voor 
te lezen of samen te bekijken en vragen te stellen. We 
proberen zo samen de taalontwikkeling van de jonge 
kinderen te bevorderen.

Groep 3 tot en met 8 

Onderwijsconcept
De basis van ons schoolconcept is het leerstofjaarklas-
sensysteem. De grote verschillen in prestatie- en ontwik-
kelingsniveau van de kinderen maken het noodzakelijk 
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Januari 2023 

       

1 z Nieuwjaarsdag  17 d  

2 m week 1  18 w  

3 d Kerstvakantie  19 d Ali jarig.  

4 w   20 v  

5 d   21 z  

6 v   22 z week 4 

7 z   23 m  

8 z week 2  24 d  

9 m Vrij (verhuisdag)  25 w  

10 d   26 d  

11 w   27 v  

12 d   28 z  

13 v   29 z week 5 

14 z   30 m Themaweek School-Gezin-Kerk 
 Sing-in 

15 z week 3  31 d  

16 m      
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binnen dit systeem plaats in te ruimen voor de individuele 
begeleiding van leerlingen. 
Dit betreft zowel leerlingen die in hun prestaties boven 
het klassengemiddelde uitstijgen, als leerlingen die moei-
te hebben om het gemiddelde niveau te behalen.
De leerlingen worden op basis van leerstijl en onderwijs-
behoefte ingedeeld in 3 niveaus:
1. instructiegevoelige kinderen (basisaanbod conform de 
methode);
2. instructieonafhankelijke kinderen (basisaanbod + ver-
dieping en verrijkingslesstof);
3. instructieafhankelijke kinderen (basisaanbod met regel-
matig een verlengde instructie, extra oefening);

Werkwijze
De basisvaardigheden taal, lezen en rekenen staan cen-
traal. Met name het taal- en leesonderwijs krijgt op onze 
school extra aandacht. Natuurlijk komen ook de andere 
vakgebieden aan de orde en zorgen we voor ontspanning 
en creativiteit!

Methodes
De leerstof die in de loop van de acht jaren wordt aan-
geboden wordt veelal onderwezen vanuit of door middel 
van een lesmethode. Bij de aanschaf van een nieuwe 
methode zijn we kritisch en bekijken we of de methode 
aansluit bij de identiteit die we als school voorstaan. 

Vakgebied Leerjaar Methode

Lezen

3 Veilig leren lezen 
4 t/m 8 Grip op Lezen
4 t/m 8 Leesparade 
5 t/m 8 Blits

Taal 4 t/m 8 Taal Actief
Rekenen 3 t/m 8 Pluspunt 
Engels 5 t/m 8 Take it Easy
Wereld Oriëntatie 4 t/m 8 Blink
Verkeer 1 t/m 8 Let’s go 
Schrijven 3 t/m 8 Pennenstreken
Creativiteit 3 t/m 8 Uit de Kunst
Muziek 1 t/m 8 123Zing

Bewegings-
onderwijs

1, 2
Bewegen in het 
speellokaal

3 t/m 8 
Basislessen 
Bewegingsonderwijs

Sociaal- emotionele 
vorming 1 t/m 8 Kwink

Godsdienstige
vorming 3 t/m 8 Startpunt

Seksuele vorming 1 t/m 8 Wonderlijk gemaakt 

Rapport
De leerlingen van groep 1 ontvangen nog geen rapport.  
De leerlingen van groep 2 krijgen in februari een rapport  
mee, waarin hun vorderingen en houding op school zo 
nauwkeurig mogelijk worden beschreven. Belangrijk 
hierbij is te weten dat leerlingen op deze leeftijd elke dag 

‘spelend leren’ en zich ontwikkelen. Dit kan in enkele 
maanden soms snel verlopen.

De leerlingen van groep 3 t/m 8 ontvangen in februari 
en juli een rapport. In februari volgt een spreekavond. 
U krijgt een uitnodiging, zodat u zich hiervoor op kunt 
geven. We vinden het belangrijk om met u, als ouders, te 
praten over de ontwikkeling van uw kind(eren). We hopen 
u daarom op deze spreekavond te ontmoeten.
We houden zorgvuldig bij welke resultaten we behalen. 
Daarvoor gebruiken we toetsen. Sommige toetsen horen 
bij een methode, andere toetsen zijn algemene toetsen 
die jaarlijks terugkomen: de Cito-toetsen. De data om te 
toetsen hebben we genoteerd op een signaleringskalen-
der, zodat elke leerkracht weet op welk tijdstip een toets 
afgenomen moet worden.
De resultaten van de groep en van de individuele leerling 
bespreken we als leerkrachten met elkaar en de IB-er. 
Op de spreekavonden worden de resultaten van de toet-
sen ook besproken.

Centrale Eindtoets en VO
Voor alle leerlingen van groep 8 in het reguliere basis-
onderwijs is het verplicht om een eindtoets te maken. Bij 
ons op school maken de leerlingen de Centrale Eindtoets 
van het College voor Toetsen en Examens. Onze leerlin-
gen maken de onderdelen Nederlandse taal en rekenen.
De Cito-eindtoets wordt in april afgenomen.
Na groep 8 gaan de kinderen naar het voortgezet onder-
wijs. Het gaat in de schoolkeuze voor een andere school 
om meer dan ‘goed kunnen leren’. Kinderen moeten ook 
gemotiveerd zijn en doorzettingsvermogen bezitten. De 
leerlingen krijgen via onze school van de verschillende 
scholen voor voortgezet onderwijs in de gemeenten 
Barneveld, Amersfoort en Apeldoorn een uitnodiging voor 
de informatieavonden. Ook bezoeken we met groep 8 het 
Johannes Fontanus College en De Meerwaarde, zodat 
onze leerlingen zelf een eerste indruk krijgen van hun 
toekomstige school.  In januari of februari nodigen we u 
uit om te bespreken welke school voor uw kind de juiste 
keuze is. Uw mening over de toekomst van uw kind is 
uiteraard belangrijk. Samen hopen we tot een advies te 
komen welke vorm van voortgezet onderwijs het beste 
past bij uw zoon of dochter. In maart volgt de aanmelding 
op de nieuwe school van voortgezet onderwijs.
Het schooladvies is leidend bij de plaatsing van leerlin-
gen in het voortgezet onderwijs. 
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Februari 2023 

       

1 w   15 w  Rapport mee 

2 d   16 d  Oudergesprekken 

3 v   17 v  

4 z   18 z  

5 z  Themadienst S-G-K                       week 6  19 z              week 8 

6 m   20 m  

7 d   21 d  Oudergesprekken 

8 w  Open ochtend  22 w  

9 d   23 d  

10 v   24 v  

11 z   25 z  

12 z week 7  26 z Juf Henny jarig                         week 9 

13 m   27 m Voorjaarsvakantie                

14 d                          28 d  
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Doubleren en versnellen
Zittenblijven proberen we zoveel mogelijk te beperken. 
Toch valt er soms niet aan te ontkomen.  We bespreken 
zittenblijven met de ouders/verzorgers als:
•  De leerprestaties ruim achter blijven bij die van verge-

lijkbare leeftijdsgenootjes;
•  De totale ontwikkeling van het kind een ruime achter-

stand vertoont bij leeftijdsgenootjes.
Voor uitgebreidere informatie omtrent ons beleid t.a.v.  
het zittenblijven, verwijzen we naar onze zorgmap 
(ligt ter inzage op school).

In uitzonderlijke gevallen kan het voorkomen dat een 
meerbegaafde leerling gedurende zijn of haar school-
loopbaan een groep overslaat. Heel belangrijk is dat een 
kind zich op zijn of haar gemak voelt in die andere groep. 
Deze stap wordt altijd in goed overleg met de ouders 
genomen.

Leerlingenzorg  

Gelukkig gaat het met de meeste kinderen goed op 
school. Maar wat als een kind meer ondersteuning nodig 
heeft? Dan gaan we samen op zoek naar de juiste onder-
steuning voor uw kind. Dit doen we altijd in overleg met u. 
U bent ervaringsdeskundige in de omgang met uw kind 
en weet als geen ander wat uw kind nodig heeft om zich 
goed te voelen en goed te kunnen ontwikkelen. 

Passend Onderwijs
Passend onderwijs is de naam voor de manier waarop 
we het onderwijs aan leerlingen vorm geven. We passen 
het onderwijs aan de behoefte van het kind aan. Zo willen 
we er voor zorgen dat ook de kinderen die zich anders 
ontwikkelen dan leeftijdsgenoten, onderwijs en onder-
steuning kunnen krijgen in het reguliere onderwijs.

Intern begeleiders
Bij zorgen over de ontwikkeling van uw kind zult u veel 
met één van de intern begeleiders spreken. Zij zijn de spil 
in de organisatie als het gaat om de ondersteuning van 
leerlingen en leerkrachten. 

Basisondersteuning
Basisondersteuning is de ondersteuning die we bieden 
aan elke leerling. Daarbij spreken we over onderwijs-
behoeftes. Een onderwijsbehoefte is datgene wat een 
leerling nodig heeft om zichzelf binnen onze school op 
een positieve manier te ontwikkelen. De basisondersteu-
ning geeft de meeste kinderen voldoende ondersteuning 
om zich goed te kunnen ontwikkelen. 

Extra ondersteuning 
Als de onderwijsbehoeften van uw kind de mogelijkheden 
van de basisondersteuning overstijgt, spreken we over 
extra onderwijsondersteuningsbehoeften. Om hieraan 
tegemoet te komen, overleggen we met u en beschrijven 
we wat nodig is om het onderwijs voor uw kind passend 
te maken. Er wordt een hulpplan opgesteld. Uw kind 
wordt door de groepsleerkracht, onderwijsassistent, re-
medial teacher, gedragsspecialist of coördinator meerbe-
gaafde leerlingen extra begeleid.
Bij voldoende vorderingen wordt de hulp verlengd of 
wordt de begeleiding afgerond. Bij onvoldoende vooruit-
gang wordt uw kind besproken in het ondersteunings-
team van onze school. Daarin zitten de leerkracht en de 
intern begeleider, zo nodig aangevuld met de (school)
maatschappelijk werker, de jeugdverpleegkundige en de 
Steunpunt Coördinator van het samenwerkingsverband. 
Heeft een kind structureel extra ondersteuning nodig, 
dan maakt dit ondersteuningsteam een ‘arrangement’ op 
maat. Arrangement wil zeggen: een passend onderwijs-
aanbod met de juiste begeleiding.
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Maart 2023 

       

1 w   17 v  

2 d   18 z  

3 v   19 z week 12 

4 z   20 m Juf Anouk jarig                         

5 z week 10  21 d Juf Gerdie jarig                              

6 m   22 w  

7 d   23 d  

8 w  Biddag  24 v  

9 d   25 z  

10 v   26 z week 13 

11 z   27 m  

12 z week 11  28 d  

13 m   29 w  

14 d  Studiemiddag, 
leerlingen om 12.00 vrij 

 30 d  

15 w   31 v  

16 d      
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Tweede Leerweg
Het komt voor dat een bovenbouw leerling veel moeite 
heeft met het basisniveau en/of het tempo van de groep, 
terwijl we vinden dat de leerling wel in het reguliere basis-
onderwijs kan blijven. We maken dan, in overleg met 
ouders, keuzes in het onderwijs- en leerstof aanbod. Er 
wordt een ontwikkelingsperspectief opgesteld voor één 
of meerdere vakgebieden. De school volgt daarna of de 
leerling zich volgens het ontwikkelingsperspectief ontwik-
kelt. Dit wordt gemonitord door de intern begeleider. 

Speciaal Basisonderwijs en Speciaal Onderwijs
Is een kind bij ons echt niet op zijn plek, dan is er speci-
aal (basis)onderwijs dat passend onderwijs kan bieden. 
Hiervoor is een zogenoemde toelaatbaarheidsverklaring 
(TLV) nodig, die via ons samenwerkingsverband wordt 
afgegeven. Vinden ouders, school en twee deskundigen 
uit het samenwerkingsverband plaatsing in het speciaal 
(basis) onderwijs nodig en zijn alle betrokkenen het eens 
hierover, dan is dat voldoende. Zijn betrokkenen het niet 
eens met elkaar, dan geeft de onafhankelijke deskundi-
gencommissie advies. Het samenwerkingsverband toetst 
of het advies op de juiste wijze tot stand is gekomen. Is 
dat zo, dan wordt het advies overgenomen. Zijn ouders 
het niet eens met dit besluit, dan kunnen zij een beroep 
doen op de Geschillenregeling.

Overige informatie
Voor informatie over ons leerlingvolgsysteem, de Jeugd-
gezondheidszorg, de Verwijsindex Risicojeugd, de pro-
tocollen waar we mee werken binnen de zorgstructuur, 
kortom alles wat onze school te bieden heeft op het ge-
beid van (extra) onderwijsondersteuning, verwijzen we u 
naar de site van school, daar vindt u de Schoolgids Zorg, 
ons ondersteuningsplan en ondersteuningsprofiel. Voor 
informatie over ons samenwerkingsverband verwijzen we 
u naar de website: https://www.swvrijnengeldersevallei.nl

Organisatie 

Schooltijden 
Vanwege de werkzaamheden aan het schoolgebouw en 
daaropvolgende de werkzaamheden aan het schoolter-
rein is in samenspraak met de MR besloten het gehele 
schooljaar 2022-2023 het continurooster te hanteren. In 
februari 2023 zal een ouderpeiling over het lesrooster 
(met daarin de keuze: terug naar het oude schema van 
voor de bouw, of handhaving van continurooster) worden 
gehouden. 

Dag Ochtend
Maandag 08.30-14.30 uur

Dinsdag 08.30-14.30 uur

Woensdag 08.30-12.30 uur

Groep 1 vrij

Donderdag 08.30-14.30 uur

Vrijdag Groep 1-4  08.30-12.00 uur

Groep 5-8  08.30-14.30 uur

Afspraken schooltijden
De school begint ’s morgens om 8:30 uur. 
Vanaf 8:15 uur is er pleinwacht op het plein. De bel gaat 
’s ochtends om 08.25 uur, zodat er op tijd gestart kan 
worden met de lessen. Bij regen willen we u vragen uw 
kinderen vlak voor schooltijd naar school te brengen of 
te laten gaan.Tussen de middag eten de kinderen in de 
klas en spelen zij een kwartier buiten onder toezicht van 
een pleinwacht. De pleinwachten worden ingevuld door 
personeel van de school. 

Vakantierooster

Vakantie Data
Herfstvakantie 24 t/m 28 okt. 2022

Kerstvakantie 26 dec. 2022 t/m 6 jan. 2023

Voorjaarsvakantie 27 feb. t/m 3 mrt. 2023

Goede Vrijdag en Pasen 7 t/m 10 april 2023

Meivakantie 
(incl. Koningsdag) 24 apr. t/m 5 mei 2023

Hemelvaart 18 en 19 mei 2023

Pinksteren 29 mei 2023

Zomervakantie 10 juli t/m 18 aug. 2023

Extra vrije dagen/dagdelen
Op de schoolkalender staan nog een aantal dagdelen 
vermeld waarop de leerlingen (extra) vrij zijn, zoals de 
vrijdagmiddag voor de kerst- en zomervakantie. Daar-
naast staan een aantal studiedagen en verhuisdagen 
gepland.  
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April 2023 

       

1 z   16 z  

2 z week 14  17 m                                  week 16 

3 m   18 d Eindtoets gr. 8 

4 d                                      19 w Eindtoets gr. 8 

5 w   20 d  Secretaressedag 

6 d  Paasviering (kerk)  21 v  Koningsspelen                          Groep 5-8 
middag vrij 

7 v Goede Vrijdag  22 z Juf Elma jarig  

8 z   23 z week 17 

9 z Eerste Paasdag                                  Week 15  24 m Meivakantie 
10 m Tweede Paasdag     Juf Marieke jarig                       25 d  

11 d   26 w  

12 w                                       27 d  Koningsdag 

13 d   28 v Juf Jolanda jarig 

14 v   29 z  

15 z   30 z week 18 
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Informatie en afspraken

Begeleiden van groepjes
Er worden zeer regelmatig ouders gevraagd om groepjes 
leerlingen te begeleiden bij bijzondere activiteiten.
Bij sommige activiteiten kan er (in overleg) voor gekozen 
worden om ouders niet bij hun eigen kind in te delen. De 
ervaring is dat het voor kleuters nog erg moeilijk is om de 
aandacht van hun ouder te delen met groepsgenootjes. 
In de midden- en bovenbouw kan gelden dat kinderen 
soms minder gemotiveerd zijn wanneer ze bij hun eigen 
ouder in een groep zitten. 

Buitenschoolse opvang
Als school zijn wij verplicht om voor- en naschoolse 
opvang aan te bieden. Als schoolvereniging is er een 
convenant gesloten met BijdeHandjes in Kootwijkerbroek. 
Een christelijke peuteropvang, kinderdagverblijf en bui-
tenschoolse opvang. 
Voor informatie kunt u contact opnemen met hen.
Christelijke kinderopvang BijdeHandjes
 0342-440310
  www.bijdehandjes.info

Contactpersoon/vertrouwenspersoon
De contactpersoon bij ons op school is juf Annelies Gijs-
bertse. Elke ouder of kind kan een beroep op haar doen 
als er problemen zijn, waar men niet met iedereen over 
wil en/of durft te praten. U kunt haar per mail bereiken of 
telefonisch contact opnemen: a.gijsbertse@kbskootwij-
kerbroek, 0342442000
De contactpersoon kan doorverwijzen naar de vertrou-
wenspersoon van onze school. De vertrouwenspersoon 
is iemand van Hulpverlening Gelderland Midden.
U kunt ook zelf contact opnemen met deze vertrouwens-
persoon.
Voor onze school zijn dat:
Michéle Haagmans & Gerian Verhoeven
 088-3555391
Deze vertrouwenspersoon kan samen met u bekijken wat 
de beste oplossing is als er problemen zijn. Zij zal alles 
wat er besproken wordt vertrouwelijk behandelen. Zij 
kan informatie bij de directie of het personeel opvragen 
en, indien u dat wenst, een gesprek met de betrokkenen 
hebben. 

Eten en drinken
Elke dag hebben de kinderen wat bij zich zoals fruit, 
drinken, koek of iets anders gezonds om in de kleine 
of grote pauze op te eten. Geeft u geen frisdrank met 
prik mee (dit spuit nog wel eens uit de beker). Wilt u het 
drinken ook goed verpakken in plastic i.v.m. lekkage in 
de tassen? Ook een naam op bekers en trommels is 
heel verstandig. Er blijft nog wel eens iets staan, wat van 
niemand blijkt te zijn. 
Als school willen we stimuleren dat leerlingen zo min mo-
gelijk pakjes drinken meenemen. Op woensdag, donder-
dag en vrijdag is het ‘gezonde dag’. Het is de bedoeling 
dat de kinderen op deze dag een gezond tussendoortje 
(fruit) meenemen.

Contact ouders

Informatiebrief
Aan het begin van het schooljaar ontvangen ouders 
informatie over de werkwijze in de groep, methodes en 
andere (praktische) zaken. Dit gebeurt d.m.v. een infor-
matiebrief welke inkijk geeft in de dagelijkse gang van 
zaken in de klas.

Startgesprekken
Aan het begin van het schooljaar vinden er startgesprek-
ken plaats. Daarin maken we kennis met elkaar en horen 
we graag van u wat belangrijk is voor uw kind.

Thuisbezoek groep 1 en 2
De leerlingen van de groepen 1 en 2 krijgen één keer in 
de kleuterperiode een bezoekje van de groepsleerkracht 
thuis. Dit bezoek komt dan in de plaats van het startge-
sprek.
De kinderen vinden het vaak heel interessant als de juf 
komt en ze zitten er soms graag bij. Toch is het fijn als er 
ook een moment is, waarbij uw kind niet bij het gesprek 
aanwezig is. Zo is het ook mogelijk om dingen te bespre-
ken waarvan het beter is dat uw kind die niet hoort. 

Oudergesprekken februari
In februari zijn de oudergesprekken gepland. De gesprek-
ken vinden plaats op een middag en avond. U kunt zich 
hiervoor inschrijven via de Parro-app.
Tijdens de gesprekken krijgt u de mogelijkheid om vragen 
te stellen over de ontwikkeling en voortgang van uw kind. 
Vaak wordt ook het rapport toegelicht. Het rapport wordt 
voorafgaand aan de spreekavonden meegegeven.

Tussentijdse contacten
Uiteraard kunt u voor vragen en overleg tussendoor altijd 
contact opnemen met de groepsleerkracht(en). Het is wel 
fijn om dit van te voren te laten weten, zodat een geschikt 
tijdstip gekozen kan worden. Daarnaast heeft de groeps-
leerkracht de gelegenheid om eventuele gegevens van 
de leerling er bij te pakken.
Het kan ook zijn dat de leerkracht u uitnodigt voor een 
tussentijds gesprek omdat er aanleiding is om de voort-
gang van uw kind met u te bespreken.

Ook kunt u altijd langskomen voor een gesprek met de 
directeur, intern begeleiders of coördinatoren. 
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Mei 2023 

       

1 m   17 w  

2 d Meivakantie  18 d Hemelvaartsdag 

3 w   19 v  

4 d   20 z  

5 v Bevrijdingsdag  21 z week 21 

6 z   22 m  

7 z                                             week 19  23 d Juf Femkje jarig  

8 m   24 w Juf Gea jarig                       

9 d   25 d  Schoolfotograaf,  

10 w                                              26 v  

11 d   27 z  

12 v   28 z Eerste Pinksterdag                       week 22 

13 z   29 m Tweede PInksterdag 

14 z Moederdag                                            week 20  30 d  

15 m  Juf Corrie jarig                           31 w  Juffendag groep 1 & 2 

16 d  Jubileumfeest     
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Gymspullen
Op maandag, dinsdag en donderdag wordt er door de 
leerlingen uit groep 3 t/m 8 gegymd. De kleuters gymmen 
op vrijdagmorgen. Wilt u zorgen dat uw kind aparte gym-
kleding heeft (korte broek, t-shirt en sportschoenen)? 
Wilt u alert zijn op het schoeisel voor tijdens de gymles? 
Straatschoeisel is in de zaal verboden. Op blote voeten 
oefenen we niet met het oog op infectiegevaar (wratten). 
Het is belangrijk dat de schoenen een stroeve/harde zool 
hebben (dus liever geen balletschoentjes).
Voor de groepen 1, 2, 3 en 4 geldt een vriendelijk ver-
zoek: Wilt u voor schoeisel zorgen zonder veters, dus 
klittenband of elastiek? Anders gaat er teveel tijd verloren 
met veters lussen. Koop ook geen gymschoenen met 
zwarte zolen; die geven namelijk af op de vloer.

Hoofdluis
Na iedere vakantie vindt er zo spoedig mogelijk een 
luizencontrole plaats door de  luizencontrole-ouders. 
Wanneer er hoofdluis geconstateerd wordt, gaat het 
protocol hoofdluis in. Er wordt contact opgenomen met 
de ouders. Ook gaat er een brief mee naar de ouders 
van alle leerlingen, waarin vermeld staat dat er hoofdluis 
geconstateerd is in de klas.
Wanneer u thuis hoofdluis signaleert, vragen wij of u dit 
wilt melden aan de  algemeen coördinator op school: 
juf Gerlinde Westerink. 
Ook dan gaat het hoofdluisprotocol in werking. 
Op de website kunt u het gehele hoofdluisprotocol lezen. 
Hierin staat ook de behandelwijze bij hoofdluis en neten. 

Huiswerk
Het meeste huiswerk krijgen de kinderen in de groepen 
6, 7 en 8. Soms krijgen de kinderen ook in de lagere 
groepen huiswerk mee. Bijvoorbeeld wanneer zij de 
tafels moeten oefenen. Huiswerk kan in de volgende ge-
vallen een waardevolle toevoeging zijn op het onderwijs:
• het kan helpen een leerling met een tijdelijke leerach-
terstand weer “bij te trekken”.
• er vaardigheden zijn, die sneller aangeleerd worden als 
ze thuis ondersteund worden (bv. tafels).
• het in de bovenbouw zinvol is de leerlingen te laten 
wennen aan huiswerk. Ook het indelen van je tijd en het 
goed omgaan met een agenda is van belang.
Repetities worden altijd ruim van te voren bekend ge-
maakt. Voor de voorbereiding van een spreekbeurt of 
werkstuk kunnen de kinderen gebruik maken van inter-
net, de aanwezige boeken op school of de bibliotheek.

Koningsspelen
Jaarlijks organiseert de oudercommissie de  Koningsspe-
len. Dit feest vindt voor onze school plaats op de laatste 
schooldag voor de meivakantie. De kinderen hoeven 
deze dag alleen ’s morgens naar school. Er zijn voor alle 
groepen spelletjes en andere activiteiten. Ook ouders en 
andere belangstellenden zijn van harte uitgenodigd om 
bij dit feest te komen kijken.

Ouderfonds en ouderbijdrage
Van de ouderbijdrage worden zaken gekocht en gedaan 
waarvoor de school van het ministerie geen vergoeding 
krijgt. Binnen de MR hebben we afgesproken dat we 
kosten die te maken hebben met de volgende activitei-
ten betalen uit de ouderbijdrage: kerstfeest, paasfeest, 
koningsspelen, afscheid groep 8, sinterklaas, verkeersac-
tiviteiten en schoonmaakavond.
De ouderbijdrage is vrijwillig. Wel gaan we er vanuit dat 
alle ouders bereid zijn om de ouderbijdrage te voldoen, 
zodat bovenstaande zaken betaald kunnen blijven worden. 
Met gezinnen die vanwege grote financiële beperkingen 
niet kunnen betalen, willen we graag in gesprek gaan en 
zullen we overleggen over een oplossing. Deze ouders 
nodigen we van harte uit om dat te bespreken met de 
directeur. Uiteraard zeer vertrouwelijk. 

We vragen de volgende bijdrage van u:
1e kind: € 25 1 kind op school is totaal € 25
2e kind: € 15 2 kinderen op school is totaal € 40
3e kind: € 10 3 kinderen op school is totaal € 50
4e kind: € 0 4 kinderen op school is totaal € 50

In het begin van het nieuwe schooljaar krijgt u bericht 
over de betaling van de ouderbijdrage.

Girorekening: NL98 INGB 0002 405 602 
t.n.v.: Ouderfonds Koningin Beatrixschool

Ouderhulp
Naast de contacten over de individuele kinderen hebben 
we groepen ouders die helpen bij het onderwijs, zoals 
het computeren. Daarnaast assisteren ouders veelvuldig 
bij activiteiten als excursies, plastificeren, het begeleiden 
van groepjes bij feesten, e.d.  Wij verwachten dat ouders 
zich aanpassen bij de op school geldende regels en 
mocht hen vertrouwelijke informatie ter ore komen, dat zij 
hier zorgvuldig mee omgaan. 

Parkeren bij school
De verkeerssituatie rondom de school is aan het begin en 
het eind van de schooldag vaak druk en onoverzichtelijk. 
Zeker nu we in de tijdelijke huisvesting zitten. Daarom 
willen we u vragen om mee te werken aan een zo veilig 
mogelijke verkeerssituatie. 
Als eerste zou het fijn zijn als zoveel mogelijk ouders bij 
droog weer hun kind(eren) met de fiets kunnen brengen 
en halen.
Gaat u toch met de auto dan verzoeken wij de ouders 
van de kinderen van groep 1 t/m 4 om zo veel mogelijk 
op de parkeerstrook/brede berm aan de Veluweweg te 
parkeren. Parkeert u aan de Kosterijweg, dan vragen we 
u om netjes langs de weg te parkeren, dus niet bij een 
gele streep of voor een inrit! Op het terrein van de firma 
Hootsen mag alleen ’s morgens vóór schooltijd gepar-
keerd worden. Aan het einde van de schooldag mag daar 
niet geparkeerd worden.
We willen u met klem verzoeken om in uw rij- en parkeer-
gedrag rekening te houden met de verkeersbrigadiers. Zij 
moeten de ruimte hebben om kinderen en ouders veilig 
over te laten steken.
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Juni 2023 

       

1 d   16 v  

2 v Groep 1 vrij (i.p.v. woensdag 31 mei)  17 z  

3 z   18 z Vaderdag                                               week 25 

4 z week 23                             19 m  

5 m   20 d  

6 d   21 w  

7 w Juf Lisa jarig, dag van dé conciërge              22 d  

8 d Juf Janine jarig  23 v  

9 v   24 z  

10 z Juf Gerrina jarig  25 z week 26 

11 z                        week 24  26 m  

12 m   27 d Schoonmaakmiddag 

13 d  Schoolreis  28 w Schoonmaakmorgen                                

14 w   29 d  Wenmiddag gr. 1-3, 
schoonmaakavond 

15 d   30 v  
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Schoolfotograaf
Elk jaar komt de schoolfotograaf. Het ene jaar wordt 
er een foto genomen van elk kind afzonderlijk en een 
groepsfoto en eventueel een gezinsfoto. Het jaar daar-
op maakt alleen groep 8 pasfoto’s en worden er van de 
andere klassen groepsfoto’s gemaakt.

Schoolkamp
Groep 8 gaat op kamp naar een kampeeraccommodatie  
in Ermelo. Het zijn 3 dagen 
(2 overnachtingen) in de maand september.  
U ontvangt hierover aan het begin van het nieuwe 
schooljaar meer informatie. De betaling van het school-
kamp geschiedt door overmaking van het bedrag op de 
rekening van het ouderfonds. 

Schoolreis
Ieder jaar wordt er voor alle groepen een schoolreisje ge-
organiseerd. De kosten hiervoor worden door de ouders 
betaald. Met de groepen 1 en 2 gaan we naar een niet al 
te ver gelegen bestemming.  
De groepen 6 en 7 gaan meestal wat verder weg en voor 
hen is het dagprogramma vaak langer. 
De betaling van de reisjes geschiedt door overmaking 
van het bedrag op de rekening van het ouderfonds.

Sinterklaas
In de groepen 1 en 2 komt Sinterklaas op bezoek en is er 
voor elk kind een cadeautje. De groepen 3 en 4 hebben 
een gezellige morgen en krijgen ook een presentje. Met 
de groepen 5 t/m 8 gaan we ‘lootjes trekken’. Voor een 
klein bedrag kopen de leerlingen voor elkaar een cadeau-
tje, voorzien van gedicht en surprise. 
In de sinterklaasperiode houden we een actie voor een 
goed doel, waar de kinderen bij betrokken zijn. 
Dit was de afgelopen jaren de actie Schoenendoos. De 
leerlingen krijgen instructiemateriaal mee hoe zij een 
schoenendoos kunnen vullen. 

Themaweek School-Gezin-Kerk
Jaarlijks organiseren we een themaweek waarbij school, 
gezin en kerk samen stilstaan bij een christelijk thema. 
De afsluiting van de themaweek zal plaatsvinden in een 
kerkdienst op zondagmorgen  in de Nederlands Hervorm-
de kerk te Kootwijkerbroek. 

Traktaties
De verjaardag is voor het kind altijd een grote gebeurte-
nis. We vieren het in de groep door voor de jarige te zin-
gen en hem/haar te feliciteren. De jarige trakteert alleen 
de eigen groep.
Wilt u voor het trakteren ook denken aan gezonde din-
gen?

Verloren
Het gebeurt dikwijls dat er spullen gevonden worden, 
waar nooit meer naar gevraagd wordt. Aan het eind 
van elk cursusjaar hebben we vaak een doos vol kle-
ding, schoeisel, dassen, wanten etc. Na verloop van tijd 
houden we opruiming en sturen het naar instellingen die 
kleding kunnen gebruiken. Als u kleding mist, komt u dan 
zelf even kijken. Verzoek: wilt u de kleding van uw kinde-
ren een merkje geven met hun naam? Dat geldt ook voor 
laarzen en ander schoeisel! 
Als er iets in de kleedkamer van de sportzaal is blijven 
liggen, kunt u contact opnemen met:
Optisport  0342-417979. 
De school heeft geen sleutel van de ruimte waar gevon-
den voorwerpen worden bewaard.

Verzekering 
Voor de kinderen van onze school is een collectieve 
schoolongevallenverzekering afgesloten. De verzekering 
is tevens van kracht tijdens de rechtstreekse heen- of 
terugreis van of naar school of de activiteit in schoolver-
band. Voor personeelsleden, begeleiders of vrijwilligers 
die in opdracht van de school meewerken aan een activi-
teit geldt de verzekering tijdens de duur van de activiteit 
eveneens.
Daarnaast hebben we een aanvullende schoolongeval-
lenverzekering / reisverzekering die onder bepaalde voor-
waarden een uitgebreidere dekking geeft tijdens school-
reis, kamp of excursies.
Voor de overige gevallen van wettelijke aansprakelijkheid 
bent u zelf verantwoordelijk. Er wordt verwacht dat u hier 
zelf een wettelijke aansprakelijkheidsverzekering voor 
heeft afgesloten. Hierbij valt te denken aan schade door 
baldadigheid, onvoorzichtigheid e.d. Dit kan vaak hoge 
kosten met zich meebrengen.
Schades aan goederen zoals kleding, brillen, enz. zijn 
dus niet via school verzekerd en hiervoor kan de school 
geen verantwoordelijkheid nemen. 

Verzuim 
Kinderen zijn vanaf 5 jaar leerplichtig en moeten vanaf 
die leeftijd naar school. De ouders zijn verantwoordelijk 
voor het regelmatig volgen van de lessen op school.
Regelmatig worden we benaderd voor extra vrij, buiten 
de schoolvakanties om. Voor alle duidelijkheid enkele 
opmerkingen hierover:
Verlof of extra vakantie buiten de schoolvakanties.

De leerplichtwet kent twee mogelijkheden om extra vrije 
dagen te verlenen buiten de schoolvakanties;
 Vanwege “gewichtige omstandigheden”
 Extra vakantiedagen vanwege de specifieke aard van 
het beroep van de ouder(s).
U kunt hier meer over lezen in de Schoolgids Algemeen 
of op de achterzijde van het aanvraagformulier extra 
verlof. Dit formulier kunt u vinden op de website of is te 
verkrijgen bij de groepsleerkracht of directeur. 
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Juli 2023 

       

1 z   17 m  

2 z   18 d  

3 m week 27  19 w     

4 d  Rapport mee,  
Musical en afscheid gr. 8 

 20 d  

5 w   21 v  

6 d  Vossenjacht  22 z Juf Annelies jarig 

7 v  Sing-Out Groep 5-8 
middag vrij  23 z week 30 

8 z   24 m  

9 z week 28  25 d  

10 m Zomervakantie  26 w  

11 d   27 d  

12 w   28 v  

13 d Meester Dirk jarig  29 z  

14 v Juf Anet jarig  30 z week 31 

15 z   31 m  

16 z week 29     
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Vieringen
De christelijke feestdagen zijn voor onze school van groot 
belang.

Kerstfeest 2022
Op de donderdagmorgen voor de kerstvakantie vieren 
alle groepen het Kerstfeest in hun eigen klas. In verband 
met de voorbereidingen op de verhuizing, zal er geen 
avondviering zijn met ouders.

Paasfeest 2023 
Op donderdagavond 6 april vieren we met ouders het 
Paasfeest in de Hervormde kerk in Kootwijkerbroek.

Dankdag en biddag voor gewas en arbeid
Deze dagen zijn meer dan ‘gewone’ schooldagen. We 
gaan met alle kinderen van de groepen 3 t/m 8 samen 
naar de kerk. Het onderwerp voor de preek van bid - en 
dankdag wordt aangereikt vanuit de HGJB voorberei-
dingsgroep. Hierdoor is de inhoud van de preek afge-
stemd op het niveau van de kinderen. 
De groepen 1 en 2 besteden met hun juf ook aandacht 
aan bid- en dankdag door middel van een vertelling en/of 
verwerking.

Zending
Het zendingsgeld, wat iedere maandagmorgen wordt 
meegenomen wordt besteed aan onze adoptiekinderen 
van Woord en Daad en verschillende christelijke (zen-
dings)doelen Het zendingsgeld kan ook in de vorm van 
collecte-bonnen (van de Hervormde Kerk Kootwijker-
broek) worden meegegeven.

Ziek
Wanneer uw kind door ziekte of om andere reden niet 
naar school kan, verzoeken wij u voor schooltijd even te 
bellen, een parro-bericht te sturen of een briefje te laten 
afgeven door een broer(tje) of zus(je).
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Augustus 2023 

       

1 d Zomervakantie   17 d  

2 w   18 v                 

3 d   19 z  Meester Savert jarig 

4 v   20 z week 34 

5 z   21 m Eerste schooldag 

6 z week 32  22 d  

7 m   23 w  

8 d   24 d  

9 w   25 v  Juf Erica & juf Janny jarig          

10 d   26 z  

11 v   27 z week 35 

12 z   28 m  

13 z week 33  29 d  

14 m   30 w  

15 d   31 d  

16 w      
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Psalm- en liedlijst 2022-2023

Op school leren we in de groepen 3 tot en met 8 wekelijks een nieuwe psalm, lied of tekst aan. Om de 4 weken is er 
een week waarin we iets herhalen of iets aanleren naar eigen keuze. De liederen worden meestal op de zondag daar-
op gezongen in de kerkdienst van de Hervormde kerk in Kootwijkerbroek en Kootwijk. Hieronder treft u een rooster van 
de psalmen en liederen aan.

Groep 3,4 en 5 Groep 6, 7 en 8

Week 34
Week 35 Lied Vandaag is het de dag Psalm 96 : 1 Zingt, zingt een nieuw gezang
Week 36 Psalm 134 : 3 Dat 's HEEREN zegen op u daal Lied 260 Nog voordat je bestond 
Week 37 Bijbeltekst Jesaja 43 : 4 Bijbeltekst Jesaja 43 : 4
Week 38
Week 39
Week 40 Lied Ik volg de Heer Psalm 42 : 1 't Hijgend hert 
Week 41 Psalm 42 : 1a 't Hijgend hert Lied 118 Meer en meer
Week 42 Bijbeltekst Mattheüs 22 : 37 – 39 Bijbeltekst Mattheüs 22 : 37 – 39
Week 43 Herfstvakantie
Week 44
Week 45 Lied Je hoeft niet bang te zijn Psalm 65 : 1 De lofzang klinkt uit Sions zalen 
Week 46 Psalm 65 : 1a De lofzang klinkt uit Sions zalen Lied Abba Vader, U alleen
Week 47 Bijbeltekst Psalm 103 : 8 Bijbeltekst Psalm 103 : 8
Week 48
Week 49 Lied Goed nieuws Lied Stille nacht, heilige nacht
Week 50 Lied Nu daagt het in het oosten Lied Want een kind is ons geboren
Week 51
Week 52+1 Kerstvakantie  
Week 2 Lied Heer, ik kom tot U Psalm 118 : 1 Laat ieder 's HEEREN goedheid
Week 3 Psalm 62 : 1 Voorwaar, ik keer mij stil tot God Lied Heer, U bent mijn leven 
Week 4 Bijbeltekst Mattheüs 6 : 34 Bijbeltekst Mattheüs 6 : 34
Week 5
Week 6 Lied Ik ben veilig in Jezus’ armen Psalm 138 : 1 Ik zal met heel mijn hart uw eer
Week 7 Psalm 105 : 1 Looft, looft, verheugd Lied I will praise You Lord 
Week 8 Bijbeltekst Hebreeën 13 : 8 Bijbeltekst Hebreeën 13 : 8 
Week 9 Voorjaarsvakantie  
Week 10
Week 11 Lied Wij vieren feest Lied Want nu de Heer is opgestaan
Week 12 Lied Daar juicht een toon Lied Zie, hoe Jezus daar loopt 
Week 13 Bijbeltekst Johannes 11: 25-26 Bijbeltekst Johannes 11: 25-26
Week 14
Week 15 Lied Dank U wel Lied Heer, ik prijs Uw grote naam
Week 16 Wilhelmus : 1 Wilhelmus van Nassouwe Wilhelmus : 6 Mijn schild ende betrouwen
Week 17+18 Meivakantie
Week 19 Bijbeltekst 1 Kronieken 16 : 34 Bijbeltekst 1 Kronieken 16 : 34
Week 20
Week 21 Lied Vul mij met uw Geest Psalm 108 : 1 Mijn hart, o Hemelmajesteit
Week 22 Psalm 136 : 26 Geeft den God des hemels eer Lied Door de kracht, door de kracht
Week 23 Bijbeltekst Psalm 119 : 105 Bijbeltekst Psalm 119 : 105
Week 24
Week 25 Lied De natuur zingt Psalm 121 : 4 De HEER zal u steeds gadeslaan
Week 26 Psalm 121 : 1 Ik sla mijn ogen op en zie Lied Heer, wijs mij uw weg
Week 27 Bijbeltekst Mattheüs 28 : 20 Bijbeltekst Mattheüs 28 : 20

Zomervakantie



Foto’s met dank aan Wendy Dekker
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Meer informatie

Op onze website (www.kbskootwijkerbroek.nl) vindt u 
meer informatie, waaronder:
 
• Schoolgids Algemeen
 • Historie en vereniging
 • Functies en taken
 • Missie en Visie
 • Beleid
 • Onderwijs
 • Leerlingenzorg
 • Aantallen en cijfers
 • Financiën

• Schoolgids Zorg
 • Zorgstructuur 
 • Registratie, organisatie en zorgverbreding 
 • Ketenpartners 
 • Resultaten 

• Beleidsstukken
 • Overblijfbeleid
 • Hoofdluisprotocol
 • Pestprotocol
 • Schoolondersteuningsprofiel
 • Ondersteuningsplan



De school waar elke leerling telt

www.kbskootwijkerbroek.nl


