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BABBELAAR
“Goede Herderschool, geeft uw kind de ruimte!”
Kalender:
13 november:
Henk Bos jarig
14-18 november:
Actie Schoenendoos
16 november:
Gebedsgroep
17 november:
Open inloop zorgteam
18 november:
Afsluiting leerorkest
21 november:
Vergadering Dagelijks Bestuur
22-24 november:
Praatmiddag/avonden
23+30 november:
Crea-ochtend groep 3/4
28 november:
Vergadering Toezichth. bestuur
02 december:
Sinterklaasfeest, allen 12 uur vrij

Filmmiddag/avond
Vandaag verandert de ouderraad de school in een bioscoop.
We hopen er met elkaar een gezellige dag van te maken, graag
zien we veel ouders bij de filmvoorstelling samen met hun
zoon/dochter! Leuk dat de ouderraad dit allemaal organiseert.
Schoolontbijt
Het waren gezellige ochtenden (woensdag en donderdag).
Samen ontbijten geeft altijd een leuke sfeer, mooi dat dit ook
dit jaar weer mogelijk was. Mocht je meer over ontbijten en
het belang daarvan willen weten? Kijk dan op de website:
https://www.schoolontbijt.nl/
Actie Schoenendoos
De formulieren voor de schoenendozen zijn maandag/dinsdag
met de kinderen mee naar huis gegaan. Graag uiterlijk
volgende week vrijdag de gevulde doos weer op school
inleveren. Ik heb in een bericht via Parro ook al geschreven
welke alternatieven er zijn. Ik noem ze nog even kort: als gezin
1 doos inleveren, geen/minder geld in de envelop voor de
verzendkosten, een jaartje overslaan!
Mocht een doos met inhoud dit jaar niet lukken dan kan je er
bijvoorbeeld ook voor kiezen om enkel een bijdrage te leveren
voor de transport van de overige dozen. De keuze is reuze….en
lukt ’t allemaal dit jaar niet….dan is dat ook prima!
Afsluiting leerorkest
Onderstaande tekst is afkomstig uit de vorige nieuwsbrief en
spreekt m.i. voor zich!

06 december:
Speelgoedmiddag groep 1-3
07 december:
Studiedag groep 4-8, lln. 4-8 vrij
Geanne vd Beukel jarig
09+16 december:
Crea-middagen groep 5-8
12 december:
AB en MR-vergadering
Aangezien we sinds kort (dat
hebben jullie gemerkt:-)) de
agenda ook in Parro hebben ga ik
stoppen met het vullen van de
agenda in deze nieuwsbrief.
In Parro houden we de agenda
actueel en mocht er een wijziging
plaatsvinden dan krijg je hier een
notificatie van!
(als je die weer aan hebt gezet….)

Gebedsgroep
Woensdagochtend om 09 uur komt de gebedsgroep bij elkaar,
locatie: Tineke Veeningen, Telgterweg 269. Het zou mooi zijn
als zich ook nieuwe ouders bij deze groep aansluiten om op
deze manier hun bijdrage de leveren aan het wel/wee van de
school.
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Jarigen
Komende week:
14 november
Bregje Roest, groep 4
15 november
Alissa van de Werfhorst, groep 5
16 november
Jula Nout, groep 4
18 november
Louise van de Beek, groep 5
19 november
Alisa Staal, groep 6

11-11-2022
Ouderavond
Afgelopen dinsdag hadden we een ouderavond voor de hele
school. Het hele team en een 20-tal ouders waren present.
(heel eerlijk gezegd viel me de opkomst wat tegen…..)!
Het onderwerp “Buitenspelen” (en het belang van spel) werd
op zeer enthousiaste wijze met elkaar besproken en we zijn
naar huis gegaan met veel tips en tricks.
Mocht je belangstelling hebben voor wat meer inhoud, neem
dan een kijkje op de website: https://www.kommee.com/
Naast het inhoudelijke deel was het sowieso mooi om ouders te
spreken die je niet dagelijks spreekt!
Hopelijk kunnen we een volgende avond wat meer ouders
begroeten. Mocht je tips hebben voor een inhoudelijk
onderwerp dan houden we ons uiteraard van harte aanbevolen.
In (en vooral ook buiten) de school zullen we het spelend leren
komende tijd volop de ruimte geven.
Sowieso was het leuk dat de ouderavond met een filmpje, dat
tijdens de maandopening is gemaakt, werd geopend!

20 november
Rik van den Berg, groep 6

Psalm/lied/tekst
Groep 1-3: Nov/dec:
2 Korinthe 9: 7
“God heeft lief wie blijmoedig
geeft!”
Groep 4+5:
Psalm 134: 3
Groep 6-8:
Psalm 22: 1

Volgende week:
Banaan/appel/sinaasappel

Namens mijn collega’s wens ik
iedereen een heel mooi
weekend toe.
Vriendelijke groet,
Jozias de Koeijer

Maandopening
Op de Goede Herderschool vinden we het belangrijk dat we
met elkaar samen mooie momenten beleven. Dit kan buiten op
het plein, dit kan in de klas maar graag doen we dit ook als
school in de grote hal. Afgelopen maandag hebben we voor het
eerst een maandopening gehouden met/voor de hele school.
Dit keer hadden de kinderen uit groep 8 een toneelstukje
voorbereid en hebben het verhaal van de Barmhartige
Samaritaan uitgespeeld. De vertaling naar de schoolsituatie is
snel gemaakt. Mochten er ouders zijn die niet meer precies
weten hoe dit verhaal in elkaar steekt……
https://jezus.nl/barmhartige-samaritaan/
Buiten het toneelstuk hebben de kinderen gebeden, werd een
mooi gedicht voorgelezen en hebben we met elkaar gezongen.
Naast het inhoudelijke van het samenvieren komen zo ook de
kwaliteiten (presenteren, toneelspelen, luisteren, samen
zingen) van de kinderen naar voor. Dit willen we o.a. tijdens
deze maandopeningen stimuleren.
We zijn blij dat we hier nu een start mee hebben gemaakt.
In principe pakken we dit maandelijks met elkaar op.
Bazaar Ons Huis
Graag maak ik even reclame voor de bazaar van de buren in
Ons Huis! Zie bijlage. Uit eigen ervaring weet ik dat er veel en
mooie prijzen te winnen zijn. Sla je slag!

