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BABBELAAR
“Goede Herderschool, geeft uw kind de ruimte!”
Kalender:
12 september:
Vergadering Ouderraad
16 september:
Actie Ermelo Schoon
Familie fietstocht 15-18 uur
Start nationale sportweek
19 september:
Vergadering MR
21 + 28 september:
Crea-ochtend groep 3/4
Gebedsgroep
23 + 30 september:
Crea-middag groep 5/8
26 september:
Kick off cultuur
27 september:
Fietsenkeuring
29 september:
Zorgteam
02 oktober:
Hanneke van Kesteren jarig
03 oktober:
Vergadering Toezichthoudend best.
04 oktober:
Speelgoedmiddag groep 1/3
05 oktober:
Studiedag groep 1/3
06-13 oktober:
Kinderboekenweek
07 oktober:
Voorleeswedstrijd
10 oktober:
Koffie-ochtend
Vergadering DB
17 oktober:
Culturele activiteit groep 7/8
18 oktober:
Excursie groep 1

Informatie-avond
Mooi dat er heel veel ouders gebruik hebben gemaakt van de
mogelijkheid om informatie te krijgen van het onderwijs dat in
de groep en school door ons wordt verzorgd.
Mochten er vragen zijn die de groep aangaan, stel deze dan aan
de groepsleerkracht. Gaat het om een thema dat schoolbreed
speelt, dan weten jullie mij te vinden. Schroom niet!
Tips zijn altijd welkom!
Privacy-voorkeuren aangeven
Denken jullie er nog aan dat je je privacy-voorkeuren kunt
aangeven in Parro? Ik laat deze optie nog t/m dit weekend
openstaan, daarna gaan we er vanuit dat hetgeen dan voor ons
zichtbaar is jullie voorkeur is.
Fietstocht vrijdag 16 september
(onderstaand bericht stond vorige week in de nieuwsbrief)
Jullie zijn allemaal van harte welkom om op deze middag mee
te doen aan de fietspuzzeltocht door de buurt! De ouderraad
organiseert deze gezellige activiteit.
Tussen 15.00 en 15.45 uur kunnen jullie starten vanaf het
schoolplein, deelname is €1,- per deelnemer. Voor dit bedrag
krijg je een fietspuzzeltocht en wat lekkers (vooraf of na
afloop). Na afloop is de gelegenheid om nog wat bij te praten
en is er wat lekkers (broodjes knakworst/hamburger voor de
liefhebbers) verkrijgbaar. Het zou leuk zijn als velen van de
gelegenheid gebruik maken om een rondje te fietsen.
De start is dus gefaseerd (tussen 15.00 en 15.45 uur) en “het
einde” eveneens. Rond 17.30 uur is het “klaar” maar zit ’t er
voor jullie om 17.00 uur al op dan kan je uiteraard ook naar
huis gaan op het moment dat je dat zelf wilt. Welkom!
Nog een korte aanvulling:
Ik hoor van de nodige ouders dat ze die middag / avond ook
andere plannen hebben, dat is geen enkel probleem.
Je kan ook gewoon de fietstocht doen en daarna naar je
volgende afspraak. Er is geen uitgebreid programma met
vaststaande tijden.
Vergadering OR
Maandag vergadert de ouderraad voor het eerst dit schooljaar.
Achter de schermen wordt alweer hard gewerkt om activiteiten
voor te bereiden. We zijn blij met een groep enthousiastelingen
die zich op deze manier voor de school (en dus jullie kinderen)
in willen zetten! Veel succes gewenst dit schooljaar.
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Jarigen
Komende weken:

14 september:
Tino van de Beek, welkom
Noud van den Brink, groep 4
15 september:
Lente Klaassen, welkom
16 september:
Rik van Essen, groep 4

Psalm/lied/tekst
Groep 1-3: September/oktober
1 Johannes 4: 19
“Wij hebben lief omdat God ons
het eerst heeft liefgehad.”
Groep 4+5:
Psalm 75: 1
Groep 6-8:
Psalm 46: 1

09-09–2022
Voetbaltoernooi groep 3 t/m 6 gaat niet door!
Jaren was het een goed gebruik om in oktober deel te nemen
aan het schoolvoetbaltoernooi bij DVS’33. Helaas krijgt de
organisatie het niet voor elkaar om dit toernooi op poten te
zetten, het gaat dus niet door.
Wel kijkt men naar een alternatief aanbod. 05/12 oktober kan
van de agenda worden geschrapt.
Nationale Sportweek
Waar we wel aan meedoen is de start van de nationale
sportweek. Deze is volgende week vrijdag. Onze gymdocenten
organiseren deze ochtend en de groepen 3 t/m 8 doen hieraan
mee. De groepen krijgen van de groepsleerkrachten relevante
informatie gedeeld voor deze ochtend. Leuk dat we hiervoor
uitgenodigd zijn en aan mee kunnen doen!
Jeugdfonds - sport en cultuur
In de bijlage staat het nodige over dit
onderwerp. Neem het rustig door en als er
vragen zijn…namens onze school is collega Ada
hiervoor het aanspreekpunt. Maak er gebruik
van!!
Ermelo schoon-actie
Omdat we een schone (school) omgeving belangrijk vinden
zullen we komende week met een groep leerlingen, voorzien
van vuilniszakken, handschoenen en prikstokken, een
schoonmaakrondje door de buurt doen.
Het is altijd verbazingwekkend om te zien hoeveel troep er in
korte tijd opgehaald wordt door de kinderen.
Aan de ene kant leuk: loon naar werken en ze doen het ergens
voor, aan de andere kant: belachelijk natuurlijk!

Volgende week:

Snacktomaatjes
Meloen
Peer

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

Vriendelijke groet,
Jozias de Koeijer

Open Inloop
Omdat we dit jaar weer echt met een open inloop werken even
de tijden op een rijtje.
Op woensdag gaat de bel voor groep 3 t/m 8 om 08.30 uur,
tussen 08.30 uur en 09.00 uur ben je samen met je kinderen
welkom in de school. Die dag gaat er ook om 08.45 uur een bel,
dat is de bel dat iedereen in elk geval binnen moet zijn! (jullie
hoeven dan nog niet weg)
Om 09 uur start de les op woensdag en is het de bedoeling dat
de ouders zijn verdwenen. Groep 2 breng je woensdag op de
normale tijden naar binnen.
Op vrijdag hebben we open inloop voor de kleutergroepen, van
08.30-09.00 uur zijn jullie dan welkom in de groep.
Uiteraard hoef je niet allemaal tot het einde te blijven, maar
de mogelijkheid is er in elk geval. Welkom!

