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BABBELAAR
“Goede Herderschool, geeft uw kind de ruimte!”

Kalender:
15 + 25 november:
Voortgangsgesprekken online/
digtiaal groep 1-7
22-25 november:
Adviesgesprekken groep 8
22 november:
Vergadering Dagelijks Bestuur
26 november:
Slot leerorkest
29 november:
Kleuterscreening logopedie
Vergadering TB
02 december:
Excursie groep 8
03 december:
Sinterklaasfeest, alle
leerlingen om 12 uur vrij
07 december:
Geanne jarig
Speelgoedmiddag groep 1-3
08 december:
Studiedag groep 4-8
13 december:
Vergadering AB en MR
15 december:
Gebedsgroep
22 december:
Kerstviering
23 december:
Spelletjes-ochtend
Alle kinderen om 12 uur vrij
24 december - 07 januari:
Kerstvakantie

Corona maatregelen:
We hebben deze week opeens te maken met veel afwezige kinderen/
gezinnen. Kinderen of ouders die corona hebben opgelopen of in
afwachting zijn van een testuitslag. Hopelijk valt het voor iedereen
mee en blijf de hinder beperkt. In overleg met de leerkrachten zal
gekeken worden op welke wijze we het (t)huiswerk wat kunnen
regelen. We moeten dit ook niet overdrijven want als een kind
normaal gesproken ziek is dan is hij/zij dat nu ook natuurlijk.
We kijken wat voor beide partijen haalbaar en wenselijk is.
Op dit moment zijn ouders nog beperkt welkom in de school, mocht je
het gebouw binnenkomen dan is het de bedoeling dat je een
mondkapje draagt. Zoals eerder gezegd doen wij dat als collega’s voor
de werkbaarheid niet.
Verder kreeg ik van een ouder de tip om (nu alvast) voor je kinderen
een Digid aan te maken. Mocht er een test gedaan moeten worden dan
versneld een Digid het afspraakproces en krijg je de uitslag ook
vlotter. Het is maar een tip, doe er mee wat je wi!
https://www.digid.nl/digid-aanvragen-activeren/
De aangescherpte maatregelen en de forse stijging van het aantal
corona gevallen op onze school heeft ons al wel doen besluiten om een
aantal activiteiten te wijzigen van vorm.
Advies gesprekken groep 8:
In onderling overleg hebben we besloten dat we de adviesgesprekken
voor groep 8 niet fysiek meer online zullen doen.
Leerorkest:
Het leerorkest krijgt een andere invulling. In de geplande ruimte, de
Immanuelkerk, zijn de maatregelen dermate aangescherpt dat ’t voor
ons geen goede optie meer was om daar onze voorstelling te
organiseren. Daarom hebben we er voor gekozen om de voorstelling
zonder ouders te houden, gewoon in de school. Beelden van deze
voorstellingen zullen we met jullie via een youtube-link delen.
Kerstviering:
We waren van plan om een mooie wandeling door de buurt te
organiseren voor de hele school. Dit hebben we een paar jaar geleden
ook gedaan en was toen een groot succes.
Omdat we verwachten dat komende tijd de boel verder aangescherpt
zal worden en deze wandeling ook in de huidige situatie niet zou
kunnen (het is namelijk ene evenement en dat moet voor 18.00 uur
klaar zijn!) hebben we er voor gekozen om een andere invulling te
geven aan de kerstviering.
Het zal een viering worden zonder fysieke betrokkenheid van de
ouders, zoals het er nu naar uit ziet wel gewoon op woensdag 22
december, in het begin van de avond. De precieze invulling wordt nog
verder uitgewerkt. We hebben namelijk deze week besloten om het
programma om te gooien. Meer details volgen zodoende later.
Schoolschaatsen:
De plannen lagen er om in de week voor de kerstvakantie met de
school te gaan schaatsen op de ijsbaan in Ermelo….nu besloten is door
de organisatie dat deze ijsbaan er dit jaar helaas niet komt gaat dit
uitje niet door. Er is een heeeeeeeeel kleine kans dat ’t wel door kan
gaan, maar dan moet in die week het vriezen dat ’t kraakt….het
schijnt dat ik daar dan weer geen invloed op heb :-(
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Jarigen
Komende week:
26 november:
Ryan de Groot, groep 8
27 november:
Yara Hamstra groep 8
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Vergadering DB:
Maandagochtend heeft het dagelijks bestuur een overleg.
Het bespreekpunt zal de begroting voor komende periode zijn. Over
een paar weken zullen we deze nader toelichten in de gezamenlijke
TB/MR-vergadering. Maar een eerste conclusie is dat we er ook
komende tijd goed voor staan en kunnen doen en laten wat we willen,
in het belang van jullie kinderen, onze leerlingen!
Actie Schoenendoos:
Via de Parro app heb ik deze week een foto gedeeld over de
schoenendozen-muur die is gemaakt door alle ingeleverde en versierde
dozen. We gaan hier heel veel kinderen blij mee maken.
De dozen zullen maandagochtend door de organisatie opgehaald
worden. Mocht je dus nog een doos willen versieren en vullen dan kan
dat dit weekend nog. Maandagochtend gaan ze weg!
Een link naar de flyer is hier te vinden:
https://7aa22407-6a90-4ab9-9d9e-3dfee4d0b552.filesusr.com/ugd/
83a892_a4ddca24af4a4a699fc2bf83df1f3c02.pdf
Schoolfruit:
Denken jullie eraan dat de kinderen op woensdag, donderdag en
vrijdag allemaal schoolfruit krijgen?

Psalm/lied/tekst
van de week
Groep 1-3: November/december:
Openbaringen 22: 16
“ Ik, Jezus, ben de stralende
Morgenster.”

Groep 4+5:
Tekst, psalm 36: 6
“ Heer, uw goedheid reikt tot in de
hemel, uw trouw tot de wolken.”

Groep 6-8:
Tekst, Spreuken 23:12
“ Heb een open oor voor onderricht,
en een open geest voor kennis.”

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

Parro app:
Heel veel ouders (ruim 80%) heeft de Parro app al gedownload en
gekoppeld. Dat is mooi, zo na een eerste week.
Komende tijd zullen we de switch gaan maken van mail naar app, dat
zal ons communicatie middel gaan worden. Zoals gezegd is het deze
periode nog een beetje testen en zien wat wel/niet werkt en wat wel/
niet haalbaar en wenselijk is.
Mocht je relevante informatie niet willen missen dan raad ik je dus
aan om deze app te downloaden en de koppeling in orde te maken.
De eerste reacties van de ouders die ‘m gebruiken zijn ronduit
positief. Mocht er een extra e-mailadres aan toegevoegd moeten
worden dan kan dat aan mij kenbaar gemaakt worden en dan maak ik
’t in orde
Sinterklaasfeest:
Het is een gezellige bedoening in de school. De sinterklaasvlag hangt
fier in top aan de nieuwe vlaggenmast voor de school. Binnen is het
ook leuk aangekleed en heb ik zelfs het idee dat ik in een
pakhuiswerk, aangezien mijn kantoordeur ook feestelijk is ingepakt.
De leerlingen uit de groepen 5 t/m 8 hebben woensdag een lootje
getrokken. Zij kunnen aan de slag met hun surprise. Net als vorig jaar
willen we dat deze surprises eerder op school zijn dan het
sinterklaasfeest. De surprises moeten op dinsdag 30 november en
uiterlijk woensdag 01 december ingeleverd zijn. We stallen ze dan
mooi uit in de grote hal zodat iedereen de kunstwerken kan
bewonderen. Het is leuk dat iedereen ook eer van zijn/haar werk
heeft en het geheel waar soms uren aan gewerkt is niet in 1 minuut
‘stuk gemaakt wordt’ …..Vorig jaar was dat een groot succes, daarom
doen we het ook dit jaar weer. Leuk als er bij de surprises ook een
mooi gedicht komt!
Voor de kinderen uit de lagere groepen wordt iets geregeld door
sinterklaas zelf, hier is geen ouderhulp bij nodig!
En, ik heb vernomen dat in de nacht van donderdag op vrijdag 25/26
november de school bezocht zal worden door sinterklaas!
In dat kader is het leuk als ALLE kinderen van groep 1 t/m 8 op
donderdag hun schoen zetten….

