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BABBELAAR
“Goede Herderschool, geeft uw kind de ruimte!”
Kalender:
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:
Vergadering DB
17 oktober:
Culturele activiteit groep 7/8
18 oktober:
Excursie groep 1
19 oktober:
Gebedsgroep
21 oktober:
Spelletjesmiddag 5-8
24-28 oktober:
Herfstvakantie
01 november:
Info avond VO ouders groep 8
Speelgoedmiddag groep 1-3
02 november:
Dankdag
04 november:
René Schalk (schoonmaak) jarig

MR-vergadering
Afgelopen maandag was de eerste MR-vergadering van dit
schooljaar. Het belangrijkste punt was een nadere
kennismaking en de verdeling van de taken voor komende
periode. In onderling overleg is Pim van Bilsen benoemd tot
voorzitter en Nicole Bosch zal het secretariële werk voor haar
rekening nemen. Mooi dat dit zo is geregeld. Succes allemaal!
Inloop spreekuur CJG
Vorige week schreven we iets over het CJG en de
inloopspreekuren die we met hen organiseren.
Het eerste inloopspreekuur van dit schooljaar is op donderdag
29 september a.s. Petra Smit is dan aanwezig op school tussen
14.00 uur en 15.00 uur. Heb je vragen over opvoeding of wil je
graag wat tips en adviezen, loop dan gerust even binnen.
Lukt het niet om langs te komen, dan is het ook mogelijk om
haar telefonisch te spreken.
Ze is bereikbaar op tel. nr 06 -139 68 479.
Koffie-ochtend en ouderavond
Voor 10 oktober stond een koffie-ochtend gepland, deze gaat
niet door omdat de persoon die we dan wilden uitnodigen niet
in de gelegenheid is. Wel organiseren we een koffie-ochtend op
04 april.
Verder hebben we op dinsdagavond 08 november, om 19.30 uur
een informatie-avond voor alle ouders van de school.
Binnenkort zal ik meer over het onderwerp delen.
Kick off cultuur
Maandag starten we het culturele schooljaar in de
Immanuelkerk. We hebben vanuit Cultuurkust de nodige
culturele activiteiten per groep op het rooster staan.
Aanstaande maandag is de Kick off voor de scholen Ermelobreed.
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Jarigen
Komende weken:

23-09–2022
Fietscontrole
Aanstaande dinsdag kunnen de kinderen hun fiets laten
controleren. Dit is altijd een mooi moment om nog even de
laatste puntjes op de i te zetten. In de bijlage een controlekaartje dat tijdens de check gehanteerd zal worden.

26 september:
Danieck Besselsen, groep 4
28 september:
Eva Prins, groep 4
30 september:
Vajèn Kok, groep 5

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:
Lied
“Zie de zon, zie de maan.”
Groep 6-8:
Lied
“Neem mijn leven, laat het Heer.”

Volgende week:
Pruimen, meloen en appels

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

Vriendelijke groet,
Jozias de Koeijer

Parkeren rond de school
We gaan de periode weer in dat meer kinderen met de auto
gebracht en gehaald worden. Het brengen gaat doorgaans
uitstekend, kiss and ride….werkt soepel!
Het halen gaat eigenlijk ook meestal prima, wel een
kanttekening die je ook maar even aan ophalende
grootouders moet doorgeven…..het is NIET de bedoeling dat
we aan de binnenzijde van de kiss and ride strook parkeren
(enkel aan de schoolkant) en ook is het niet de bedoeling dat
de auto’s aan de Zeeweg geparkeerd worden voor de wadi…er
ontstaan dan al snel gevaarlijke situaties.
Als de kiss and ride strook vol is kan er gewoon ook geparkeerd
worden op de parkeerplaats aan de kant van het Rode
Schuurderwegje en er is plek zat op het parkeerterrein van
bouwbedrijf Prins Bouw, aan de overzijde van de school. We
mogen altijd gebruik maken van deze parkeerplaats!
(dus niet op de plekken die rood zijn gemaakt maar o.a. wel op
de parkeerplaats die ik blauw-omlijnd heb).
En….fietsparkeerplaatsen zijn altijd beschikbaar:-)

