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BABBELAAR
“Goede Herderschool, geeft uw kind de ruimte!”
Kalender:
12 april:
Excursie groep 4
13 april:
Gebedsgroep
Slot tutorlezen
14 april:
Paasontbijt/viering
Crea-ochtend groep 5-8
KInderen om 12 uur vrij
15 april - 18 april:
Paasweekend
19 april:
Ledenvergadering
19-21 april:
Centrale Eindtoets Cito - groep 8
21-22 april:
Schoolovernachting/koningsspelen
22 april:
ca. 09 uur allemaal vakantie
25 april - 06 mei:
Meivakantie
09 -11 mei:
Korfbaltoernooi groep 3-8
11 mei:
Opa en oma dag
Groep 1a en 1b naar school
12 mei:
Excursie groep 7
13 mei:
Groep 1a en 1b vrij
16 mei:
Algemene bestuursvergadering
MR-vergadering
18 mei:
Gebedsgroep
25 mei:
Excursie groep 3
Spelletjesochtend groep 4-8

Financiële bijdrage overblijven
Veruit de meeste mensen hebben aan dit betaalverzoek reeds voldaan,
dat is mooi. Mocht het om redenen niet lukken, wacht dan niet af
maar trek bij mij aan de bel/mail!
Praktijk-examen verkeer
Dinsdag hebben alle kinderen van groep 7 deelgenomen aan het
praktijkdeel van het verkeersexamen. De uitslagen zijn mij op moment
van schrijven nog niet bekend. Het goede nieuws is in elk geval dat
meester Aalt met de voltallige klas de finish heeft gehaald, dat is wel
zo prettig!
Excursies - Bakkerijmuseum en Militair Museum
Dinsdag gaan de kinderen uit groep 4 met hun meester en enkele
ouders op pad naar het Bakkerijmuseum. Altijd een heel leuk uitje.
Groep 7 brengt op donderdag 12 mei een bezoek aan het militair
museum in Soesterberg. Beide groepen veel plezier gewenst.
Volgende Babbelaar
Vanwege het lange paasweekend en de meivakantie komt de volgende
nieuwsbrief uit op vrijdag 13 mei. Tussentijds zal ik nog wel een
bericht uit doen met de nodige relevante informatie.
Ledenvergadering
Iedereen heeft de stukken voor de ledenvergadering ontvangen via
Parro. Leden zijn uitgenodigd om deze ONLINE vergadering bij te
wonen. Stuur hiervoor een mailtje naar bestuur@goedeherderschool.nl
Koningsspelen
Donderdag 21 april vieren de kinderen uit groep 1 t/m 4 in de ochtend
de koningsspelen. Onder leiding van de kinderen uit groep 7 zullen ze
de nodige sportieve uitdagingen aangaan.
De kinderen uit de bovenbouw hebben tijdens de schoolovernachting
hun koningsspelen.
Het is leuk als alle kinderen (dus ook de bovenbouw) die ochtend in
het oranje/rood/wit/blauw naar school komen.
Voor de kinderen uit groep 8 ligt dit een klein beetje anders, zij
hebben die dag de laatste CITO-dag. We zullen uiteraard met onze
indeling rekening houden met het feit dat ze geconcentreerd moeten
werken. Aan de koningsspelen zal het in elk geval niet liggen.
Centrale Eindtoets Cito
Hierboven schreef ik al iets over deze eindtoets. 19-21 april werken de
kinderen aan deze toetsvragen. Het schooladvies hebben ze reeds
ontvangen. De uitslag van deze toetsen leggen de leerkrachten van
groep 8 naast dit advies. Mocht de toets flink afwijken (naar boven)
van het advies dan zijn we verplicht om dit te heroverwegen. We gaan
dan het gesprek met leerling en ouders aan en kijken wat wijs is.
Opa en oma-ochtend
Op woensdag 11 mei nodigen we de opa’s en oma’s van de kinderen uit
op school. Ze mogen die ochtend een les bijwonen in de klas van hun
kleinkind. Mocht het, om redenen, niet mogelijk zijn dat een opa of
oma aanwezig is dan mag er ook iemand mee die wel een kijkje komt
nemen in de klas. Dit dan wel even aangeven aan de
groepsleerkracht.We werken op woensdag in 3 tijdsblokken.
Van 09-09.45 uur, de tweede ronde is van 09.45-10.30 uur, daarna is
van 10.30 - 11.00 uur een extra lange pauze waarin de opa’s en oma’s
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Jarigen
Komende weken:
11 april:
Hannah Staal, groep 7
12 april:
Daniël Westerink, groep 1a
15 april:
Julian Hendriksen, groep 3
19 april:
Roos Aalbers, groep 5
Aäron Schreuder, groep 8
20 april:
Liza van den Belt, groep 5
22 april:
Ruben van der Heiden, griep 8
23 april:
Ilse Koops, groep 8
Roef van de Stadt, groep 4
25 april:
Dana Palma, groep 8
28 april:
Vera Huizing, welkom
Vera van Loo, groep 2
Jordi Staal, groep 3
01 mei:
Bas Pothoven, groep 2
04 mei:
Samuël Tomassen, groep 2
05 mei:
Joël Steller, welkom
07 mei:
So e Epe, welkom
09 mei:
Mirthe Knol, groep 8
10 mei:
Lotte Kwant, groep 1a
12 mei:
Daan Hazeleger, groep 1b
Rik Wallenburg, groep 7
13 mei:
Aiden van den Pol, welkom
14 mei:
Mees Lensing, groep 6

Psalm/lied/tekst
Groep 1-3: Mei/Juni/Juli
Psalm 61: 5
“Laat mij altijd wonen in uw tent, veilig
verscholen onder uw vleugels.”
Komende weken:
Groep 4+5:
Bijbeltekst: Psalm 93: 1
“ De Heer is Koning, vast staat de wereld, zij
wankelt niet.”
Bijbeltekst: Jesaja 53: 4
“Maar Hij was het die onze ziekten droeg,
die ons lijden op zich nam.”
Groep 6-8:
Bijbeltekst: Openbaringen 21: 4
“Hij zal alle tranen uit hun ogen wissen, Er zal
geen dood meer zijn.”
Bijbeltekst: Micha 7: 7
“Maar ik, ik blijf uitzien naar de Heer, ik blijf
hopen op de God die mij redding zal
brengen

Namens mijn collega’s wens ik
iedereen een heel mooi weekend
toe.

fi

Vriendelijke groet,
Jozias de Koeijer
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ook wat verder kunnen bijpraten met elkaar en een kijkje kunnen
nemen in de nieuwe school. De laatste lesronde is van 11.00-12.00 uur.
Alle leerlingen zijn om 12.00 uur uit die dag!
Omdat we het leuk vinden dat de kinderen van de instroomgroepen
ook hun opa/oma kunnen begroeten willen we de vrije dag van de
kinderen van groep 1a en 1b omwisselen. Zij komen WEL op
woensdag 11 mei naar school en NIET op vrijdag 13 mei.
Meivakantie
Na de schoolovernachting kunnen we allemaal gaan genieten van twee
weken (mei)vakantie. Lekker hoor!
Korfbaltoernooi
Na de meivakantie is het korfbaltoernooi voor de groepen 3 t/m 8. Als
de speelschema’s bekend zijn zullen deze gedeeld worden.
Schoolovernachting:
De voorbereidingen voor de schoolovernachting zijn in volle gang.
We hebben al veel tenten/caravans aangeboden gekregen. We zijn op
dit moment nog op zoek naar zo’n 25-30 slaapplekken.
Mocht je dus een onderkomen aan willen bieden doe dat dan via Parro.
Meer details over deze overnachting volgen komende week in een
apart schrijven. Nog even voor de agenda: op donderdag 21 april zijn
de kinderen om 12 uur vrij, om 17 uur verwachten we ze allemaal
weer met hun bagage op school. De volgende ochtend starten we met
ochtendgymnastiek en een heerlijk ontbijt en kunnen de kinderen rond
09 uur weer opgehaald worden bij school, dan begint de meivakantie.
Meer details volgen komende week.
Voetbaltoernooi groep 8
Afgelopen woensdag hebben de kinderen uit groep 8 zich in de regen
kranig geweerd tijdens het voetbaltoernooi. De inzet was goed, de
resultaten waren nog beter (dames EERSTE EN TWEEDE geworden) en
de sfeer was goed. Wat wil een mens nog meer?
Op naar de regio cup op woensdag 18 mei! KAM-PI-OE-NUH!!!
Schoolplein
In de vakantie zal gewerkt worden aan het amfitheater. Ik ben
benieuwd hoe dat er na de vakantie uit zal zien….Daarna zal een begin
gemaakt worden met de aanleg van de moestuin.
Paasfeest
Volgende week vieren we het Paasfeest. We staan stil bij het feit dat
Jezus is gestorven en opgestaan! Dit is een bijzonder feest.
Dood en leven staan dicht bij elkaar.
In de klassen starten we met een paasontbijt (allemaal bestek/bord/
beker meenemen) en daarna hebben we in onze eigen groepen de
paasviering. Om 12 uur zijn alle kinderen vrij.

