Editie 13. 2021-2022

10-12–2021

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

Kalender:
13 december:
Vergadering AB en MR
15 december:
Gebedsgroep
23 december:
Kerstontbijt/viering
Alle kinderen om 12 uur vrij
24 december - 07 januari:
Kerstvakantie
28 december:
Eline jarig
31 december:
Rico jarig
02 januari:
Ada jarig
10 januari:
Start om 10 uur,
nieuwjaarsontbijt team
12 januari:
Hoofdluiscontrole
17 januari:
DB-vergadering
OR-vergadering

Corona maatregelen:
In principe geen spannende wijzigingen op dit vlak. We zijn blij dat (op
moment van schrijven) alle collega’s weer aanwezig zijn op het werk
nadat een 5-tal afwezig was wegens quarantaine /corona.
We hopen op deze manier de kerst te halen:-)
In de verschillende groepen ontbreken wel regelmatig de nodige
leerlingen, we proberen in goed overleg het (t)huisonderwijs in
combinatie met de groep goed vorm te geven.
Vanaf deze week is de regel dat kinderen met lichte
verkoudheidsklachten naar school mogen komen als ze een negatieve
zelftest hebben gedaan. Voorheen moest je daarvoor naar de GGD.
Zijn de klachten fors dan is een GGD test wel nodig.
We gaan er vanuit dat iedereen hier zijn/haar eigen
verantwoordelijkheid in neemt.
Het landelijke advies dat door de overheid gegeven is over het
preventief zelftesten hebben jullie vast en zeker ook gelezen.
Mochten jullie voor de kinderen een paar testen willen hebben dan
kunnen deze door de leerkrachten worden uitgedeeld aan kinderen uit
de groepen 6 t/m 8. Ze moeten dit dan zelf even aangeven aan de
groepsleerkracht. Ook hierin leggen we de regie bij de ouders neer.
Parro app - AVG:
Parro en de scholen doen er alles aan om zorgvuldig en gepast om te
gaan met de privacy van kinderen. Omdat het prettig is dat er met
ieders specifieke voorkeuren rekening gehouden wordt, en dit
tegenwoordig zelfs wettelijk verplicht is, heeft Parro een manier
gevonden om dit heel makkelijk en veilig op te lossen.
Ieder schooljaar heeft de school toestemming nodig om
beeldmateriaal te delen.
Hoe kunnen jullie je voorkeur aangeven?
- Ga naar het groepenscherm;
- Tik op privacy voorkeuren;
- Geef per kind aan wat de voorkeuren zijn, via de stipjes op het
potloodje achter het kind.
Je kan regelmatig deze privacy -voorkeuren wijzigen. Ik stel deze
mogelijkheid nu voor een paar weken open.
We zullen hier dan rekening mee houden. Jullie zullen ook begrijpen
dat er soms bij een foto wel eens per ongeluk een “foutje” gemaakt
wordt, maar het doel is uiteraard om dit zoveel mogelijk te
voorkomen. Dat spreekt voor zich.
Vergadering AB en MR:
Maandagavond komen schoolbestuur en MR online bijeen in een
gezamenlijke vergadering.
Het belangrijkste bespreekpunt is de begroting van 2022-2026.
Ik zal hier later iets over schrijven maar in het kort: het ziet er weer
heel goed en rooskleurig uit. We kunnen doen wat we willen en hoe we
’t willen! Dat is erg prettig. Verder zullen de nodige lopende zaken
besproken worden. Mooi dat we als bestuur, MR en directie
(als onderdeel van het bestuur) op een prettige en constructieve wijze
met elkaar samen kunnen werken.
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Jarigen
Komende week:

10-12–2021
Gebedsgroep:
Van de gebedsgroep kregen we een schitterend kerststuk.
Hartelijk bedankt namens het team!

13 december:
Amélie Hofman, groep 2
Morris Schalk, groep 8
14 december:
Reinier Dwarshuis, groep 3
15 december:
Boaz Reitsema, welkom
Bram van den Bor, groep 1b
16 december:
Thomas van de Scheur, groep 1b
17 december:
Jesse Folkeringa, groep 7
19 december:
Senn Reitsema, groep 3

Kerstviering:
In de parro app hebben jullie woensdag allemaal kunnen lezen op
welke wijze we de kerstviering vorm hopen te geven dit jaar.
Fantastisch om te zien hoe snel de producten voor het kerstontbijt in
de meeste groepen verdeeld zijn.
Aanvullende, relevante informatie over onze viering krijgen jullie later
via de commissie in de app.
Geboorte:
Zondagochtend 05 december is Louėn Diepeveen geboren.
Zij is de dochter van collega Marije en haar man Arjan. Jari en Loïs
hebben er dus een klein zusje bij. Van Marije hebben we begrepen dat
het met Louèn erg goed gaat! Ook Marije knapt weer op.
De geboorte van een kind is altijd bijzonder, geniet er van!!
We wensen jullie naast veel plezier ook Gods Zegen toe bij het
opvoeden van dit mooie meisje.

Psalm/lied/tekst
van de week
Groep 1-3: November/december:
Openbaringen 22: 16
“ Ik, Jezus, ben de stralende
Morgenster.”
Groep 4+5:
Lied: “ Mijn ziel verheft Gods eer”

Groep 6-8:
Lied: Wie is als Hij?

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

Jozias de Koeijer

Kerstsfeer:
De ouderraad heeft de school weer enorm feestelijk aangekleed.
Het is normaal gesproken al leuk om de school binnen te komen, maar
met deze verlichting is het helemaal een feest! Dank voor jullie inzet.

