Editie 09. 2022-2023

04-11-2022

BABBELAAR
“Goede Herderschool, geeft uw kind de ruimte!”
Kalender:
07 november:
Vergadering Ouderraad
08 november:
Herfst - buitenspeelmiddag
Ouderavond
09 november:
Schoolontbijt
10 november:
Excursie groep 8
11 november:
Filmmiddag/avond
12 november:
Oud papier
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
06 december:
Speelgoedmiddag groep 1-3
07 december:
Studiedag groep 4-8, lln. 4-8 vrij
Geanne vd Beukel jarig

Filmmiddag/avond
In de bijlage treffen jullie nogmaals de info aan voor de
filmmiddag/avond van vrijdag 11 november.
Het zou leuk zijn als velen aanwezig zijn.
De ouderraad, toppers, is er maar druk mee!
Schoolontbijt
Aanstaande woensdag hebben we een gezellig ontbijt op
school, de kinderen hoeven die ochtend thuis dus niets te eten.
Wel vragen we of ze een mes/vork/beker mee naar school
nemen, een bord is niet nodig.
Donderdagochtend is het schoolontbijt voor de kinderen uit
groep 1, ook zij weten nu wat ze mee moeten nemen.
Excursie groep 8
De leerlingen uit groep 8 gaan volgende week donderdag naar
het Rijksmuseum in Amsterdam. Dit is altijd een ontzettend
leuk en leerzaam bezoek. Wat hangen daar mooie werken!
Mooi dat we de kinderen de gelegenheid bieden dit tot zich te
nemen. Mochten de kinderen nou enthousiast zijn over een
bezoek, misschien is het aanschaffen van een museum
jaarkaart dan een idee. Er is zoveel moois te zien!
We zullen de kinderen in elk geval wijzen op het feit dat ze
geen lijmpotten het museum mee in mogen nemen…..we
hoeven niet perse het nieuws te halen namelijk!
Henk Bos jarig
Zondag 13 november verjaart collega Henk! Ik ben niet zo van
het noemen van leeftijd maar hier maak ik toch een
uitzondering voor….Henk wordt namelijk 60 jaar! Van harte
gefeliciteerd, je gedrevenheid is als die van een jonge vent!
Actie Schoenendoos
We doen dit jaar weer mee aan de Actie Schoenendoos, in de
week van 14-18 november zamelen we spullen in volgens het
bekende recept. Ik realiseer me terdege dat het misschien niet
voor iedereen mogelijk is om hier een bijdrage te leveren. Dat
vind ik heel vervelend als dat het geval is. Heb je nou een paar
kinderen op school zitten voel je dus absoluut NIET verplicht
om voor elk kind een doos in te leveren he! En lukt het sowieso
om bepaalde redenen dit jaar niet, dan is dat ook prima.
Het is in elk geval mooi dat we de gelegenheid weer bieden.
Vanuit de Voedselbank kreeg ik de vraag of we een extra
inzameling willen doen omdat de nood hoger is dan andere
jaren. Ik heb met de organisatie afgesproken dat we dat in het
voorjaar willen doen. Wordt dus later vervolgd.
Swapp sint
In de bijlage vinden jullie een mooi initiatief voor de
decembermaand. Ik raad dit van harte aan!
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Jarigen
Vorige en komende week:
31 oktober:
Suze Degenkamp, groep 2
Amos Noteboom, groep 2
06 november:
Charlotte Timmer, groep 7
11 november:
Thijs van de Stadt, groep 7
12 november:
Jesse Prins, groep 6
13 november:
Lizz Kok, groep 4

Psalm/lied/tekst
Groep 1-3: Nov/dec:
2 Korinthe 9: 7
“God heeft lief wie blijmoedig
geeft!”
Groep 4+5:
“ Onze zonden werpt u in de
diepten van de zee”
Groep 6-8:
“God gaf zijn volk de 10 geboden”

Volgende week:
Komkommer, banaan, peer

Namens mijn collega’s wens ik
iedereen een heel mooi
weekend toe.
Vriendelijke groet,
Jozias de Koeijer
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Sinterklaasfeest
De voorbereidingen voor het Sinterklaasfeest zijn in volle gang.
Mochten er groepszaken gedeeld moeten worden dan horen
jullie dat uiteraard via de groepsleerkrachten.
We hebben er voor gekozen om het feest op vrijdag 02
december te vieren op school, dan kunnen we op maandag 05
december weer ‘sintloos’ de week starten.
Zoals altijd zijn alle kinderen op deze feestdag om 12 uur vrij.
Groep 1-4 is dat altijd al op vrijdag maar de bovenbouw dit
keer dus ook op vrijdag 02 december.
Kerstviering/vakantie
Voor jullie agenda, de kerstviering dit jaar is op woensdag 21
december, de ouders zijn ook van harte welkom tijdens dit
feest. Exacte tijd is nog niet bekend, block je agenda in elk
geval vanaf eind van de middag/begin van de avond af.
Meer details volgen vlot.
Afsluiting leerorkest
Op vrijdag 18 november sluiten de groepen 5 en 7 hun
leerorkest-periode af met een optreden in de Immanuelkerk.
De kinderen uit de groepen 6 en 8 zullen met hun zang
ondersteunen. Publiek, opa’s oma’s, buren, whatever, iedereen
is van harte welkom. De zaal is om 10.30 uur open en om 10.45
uur begint het optreden. Uiterlijk om 11.30 uur is het concert
klaar zodat jullie ook weer op tijd op school kunnen zijn mocht
je een jonger kind op moeten halen.
Meer details over vervoer etc zal volgen via de
groepsleerkrachten.
Ouderavond - dinsdag 08 november - 19.30 uur
Nogmaals nodig ik jullie allen van harte uit voor deze avond,
volgende week dinsdag om 19.30 uur. We rekenen op veel
ouders. Het onderwerp is actueel omdat er in verschillende
groepen actief aan gewerkt wordt. Het is dan ook leuk om hier
thuis je voordeel mee te doen!
Tevens is dit een mooi moment om andere ouders weer eens te
ontmoeten in de schoolsituatie, dat is (buiten de open inloop
en het ophalen/brengen van de kinderen) ook al een tijd
geleden. De koffie / thee staat om 19.15 uur klaar. We rekenen
op een vol huis!
Omdat spelen leuk en belangrijk is heeft de onderbouw op deze
middag een herfst-buitenspeelmiddag, wat de kinderen dan
precies gaan doen? Check het na afloop maar eens bij de
kinderen uit de groepen 1 t/m 3.
Tevredenheidsonderzoek
Heel veel ouders hebben de moeite genomen om dit onderzoek
in te vullen, waarvoor dank. Komende tijd zullen we de
uitkomsten verder bekijken en zal ik met een uitgebreide
terugkoppeling komen. Tevens kan ik dan bepaalde zaken ook
wat nader toelichten. Met de input van jullie kunnen we weer
veel, alles in het belang van de kinderen.

