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BABBELAAR
“Goede Herderschool, geeft uw kind de ruimte!”
Kalender:
01 februari:
Speelgoedmiddag groep 1-2
09 februari:
Gebedsgroep
10 februari:
Zorgteam
11 februari:
Rapport 1 mee
13 februari:
Dienst Kerk en School - online
15 + 17 februari:
Praatavonden
21 februari:
AB en MR - vergadering
23 februari:
Spelletjesochtend 3-8
24 februari:
Studiedag groep 1-8, allen vrij
24 februari - 04 maart:
Voorjaarsvakantie
01 maart:
Ank Pelzers jarig
07 maart:
Culturele activiteit groep 7/8
Start tutorlezen groep 3
DB-vergadering
08 maart:
Speelgoedmiddag groep 1-2
09 maart:
Biddag
14 maart:
TB-vergadering
16 maart:
Studiedag gr. 1-3, leerlingen vrij
Gebedsgroep
17 maart:
Kangoeroewedstrijd

Coronamaatregelen:
Deze week hadden we te maken met de quarantaine van deze
en gene. Gelukkig konden we de groepen bemensen en dat was
o.a. te danken aan de bereidwilligheid van oud-collega
Henriëtte die de hele week groep 2 voor haar rekening heeft
genomen. Top!
De quarantaine-regels zijn wat verruimd. Was het tot begin
deze week de bedoeling dat een klas na meer dan 3 positieve
gevallen als groep thuis zou blijven…is dat nu niet meer nodig.
Kinderen met klachten moeten zich testen of blijven thuis, het
aantal afwezigen doet er dan in principe niet toe.
De collega’s zullen in overleg kijken wat handig en haalbaar is
met het oog op het (t)huiswerk. De focus zal echter op het
groepswerk liggen, dat spreekt voor zich.
We hebben zelftesten in overvloed op school, als je er dus een
paar wilt hebben (onder/bovenbouw maakt niet uit) dan kan dit
aan de groepsleerkracht worden doorgegeven.
Het is nog steeds de bedoeling dat de kinderen vanaf groep 6
tijdens de verplaatsing in de hal een mondkapje dragen.
Ouders blijven zoveel mogelijk buiten de school, mocht je wel
in de school zijn om even iets te halen/brengen dan ook graag
een mondkapje dragen.
Tien-minuten gesprekken:
Op vrijdag 11 februari krijgen de kinderen hun rapport mee
naar huis. Dinsdag en donderdag 15+17 februari vinden de 10minutengesprekken over dit rapport plaats. Deze gesprekken
kunnen worden ingepland op de middag (in sommige gevallen
ook op de woensdag) en op de avonden. We weten dat enkele
ouders het liever op de avond hebben maar velen hebben ook
aangegeven de middag prettig te vinden. De gesprekken vinden
allemaal online of telefonisch plaats.
De inschrijving zal via Parro worden gedaan. Hierover later
meer!
Speelgoedmiddag:
De kinderen uit groep 1 en 2 hebben op dinsdagmiddag 01
februari hun speelgoedmiddag. Opdat jullie ’t weten…..
Schoolfruit
Sinds enige tijd wordt het schoolfruit al op de maandag op
school afgeleverd. Om te voorkomen dat we vrijdag met
restanten blijven zitten delen we nu het fruit al vanaf dinsdag
uit. In principe is het vanaf nu op de dinsdag, woensdag en
donderdag en soms hebben we op vrijdag nog wat over, dat
delen we dan uiteraard ook uit.
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Jarigen
Komende week:
31 januari:
Jonathan Bosch, groep 4
02 februari:
Emilie de Buck, groep 8
Ruben Staal, groep 1a
Fleur Veeningen, groep 8
03 februari:
Mart Smit, groep 8
05 februari:
Boaz Noteboom, groep 4
Zani Toonen, groep 2

Psalm/lied/tekst
van de week
Groep 1-3: Januari/februari:
Prediker 9:9
“ Geniet op alle dagen van je leven,
die God je heeft gegeven.”
Groep 4+5:
Psalm 105: 5
Groep 6-8:
Psalm 147: 2
Namens mijn collega’s wens ik
iedereen een heel mooi weekend
toe.
Vriendelijke groet,
Jozias de Koeijer
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Collega Rico afwezig (vanaf donderdag 02 februari)
Komende weken kunnen we helaas geen beroep doen op collega
Rico. Hij zal aan zijn knie geopereerd worden en is enkele
weken uit de roulatie. Yoshi en Erica zullen de groep voor hun
rekening nemen. Via Parro zal door de leerkrachten verder
gecommuniceerd worden over de invulling.
Voor Rico beterschap gewenst en hopelijk doet de operatie wat
deze moet doen! We wensen je een goed herstel toe en hopen
dat je ook op afstand ’t een en ander voor de school kunt doen.
Zoals het er nu naar uitziet zal Rico ergens na de
voorjaarsvakantie weer wat fysieke werktaken op school
oppakken.
Gevonden handschoenen:
Het is niet van dat handschoenen-weer…..toch liggen er de
nodige al lange tijd in de school! Mocht je kind zijn/haar
handschoenen niet thuis hebben liggen laat ze deze dan van de
kist in de hal afhalen. Opgeruimd staat netjes!

Nationale voorleesweken:
Deze weken zijn de landelijke voorleesweken. Wij doen hier
niet in het bijzonder aan mee, bij de peuters echter wel.
Wij kiezen weer een andere periode waarin we extra veel
(voor)lezen, dat kwam ons wat beter uit.
Dat moet voor jullie echter geen reden zijn om thuis niet voor
te lezen….juist niet, pak een leuk boek en neem er even
gezellig de tijd voor om met je zoon/dochter in een boek te
duiken. Dat is leuk, gezellig en leerzaam.
De burgemeester van Ermelo heeft het goede voorbeeld
gegeven en leest een prentenboek voor, doe er je voordeel
mee. Door op de foto te klikken start het filmpje.

