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BABBELAAR
“Goede Herderschool, geeft uw kind de ruimte!”
Kalender:
13 februari:
Dienst Kerk en School - online
15 + 17 februari:
Praatavonden
21 februari:
AB en MR - vergadering
23 februari:
Spelletjes-ochtend 3-8
24 februari:
Studiedag groep 1-8, allen vrij
24 februari - 04 maart:
Voorjaarsvakantie
01 maart:
Ank Pelzers jarig
07 maart:
Culturele activiteit groep 7/8
Start tutor-lezen groep 3
DB-vergadering
08 maart:
Speelgoedmiddag groep 1-2
09 maart:
Biddag
14 maart:
TB-vergadering
16 maart:
Studiedag gr. 1-3, leerlingen vrij
Gebedsgroep
17 maart:
Kangoeroewedstrijd
18 maart:
Erica Strubbe jarig
Pannenkoekendag
28 maart:
Ouderraadsvergadering
29 maart:
Gea Lokhorst jarig
Theorie examen verkeer, groep 7

Coronamaatregelen:
De uitgangspunten zoals we de laatste weken hanteren gelden
nog steeds. Binnen de school is het hier en daar flink schuiven
en dankzij de flexibele opstelling van veel collega’s weten we
de druk op jullie volgens mij goed te beperken! Hopelijk blijft
het tamelijk rustig de komende weken!
Tien-minuten gesprekken:
Tot vandaag (vrijdag) 12 uur hebben jullie de gelegenheid om
je in te schrijven voor de 10-minuten gesprekken met de
leerkrachten. De gesprekken vinden volgende week in de
middagen en avonden plaats. Mocht er naar aanleiding van een
dergelijk gesprek nog extra tijd nodig zijn dan kan dit uiteraard
aangegeven worden door jullie (of door de leerkracht).
Relevante informatie vanuit de gesprekken zullen we per
leerling vastleggen zodat we hier in een later stadium, indien
nodig, op terug kunnen komen.
Financiële bijdrage overblijven:
Bij de inventarisatie naar het nieuwe schooltijden rooster gaf
een ruime meerderheid (zo’n 90%) van de ouders aan een
continurooster te willen. We hanteren dit nu al langere tijd en
regelmatig passen we wat kleine zaken aan. Echter, over het
algemeen zijn we erg te spreken over de manier waarop het nu
verloopt. Het eten in de klassen geeft rust en het feit dat de
kinderen allemaal op school blijven eveneens.
Gelukkig hebben op de laatste oproep voor oppasouders de
nodige ouders enthousiast gereageerd en zijn we voorlopig
weer voorzien van goede oppassers tijdens het buitenspelen.
Bij de inventarisatie was ook aangegeven dat het rooster zoals
we dat nu hanteren €30,- per leerling per schooljaar kost (de
oppasouders krijgen namelijk een onkostenvergoeding voor hun
diensten), dit is vele malen goedkoper dan de vorige
overblijfregeling.
Dit bedrag is door de werkgroep die bestond uit directie, MR en
bestuur op deze hoogte vastgesteld.
Binnenkort zal ik (via Parro) een betaalverzoek delen met de
vraag dit per leerling over te maken.
Meer details volgen in de uitnodiging
Start tutorlezen:
Na de vakantie starten de kinderen van groep 3 samen met de
leerlingen uit groep 8 met het tutor-lezen. Ze zullen komende
periode flinke leesmeters gaan maken. Het doel hiervan is
tweeledig: leessnelheid bevorderen en het sociale samenzijn
met een oudere/jongere leerling. Kortom: win-win!
Voorjaarsvakantie:
Dit is de laatste nieuwsbrief voor de voorjaarsvakantie. Deze
begint voor de kinderen al op woensdagmiddag 23 februari.
Op donderdag 24 februari en vrijdag 25 februari zijn de
kinderen al vrij.
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Jarigen
Komende weken:
20 februari
Diede Admiraal, groep 3
Willem Franken, groep 6
Tobias de Vries, groep 7
25 februari:
Feline de Ruiter, welkom
Justin Grift, groep 4
01 maart:
Luke van den Brink, groep 7
03 maart:
Rachel van Leest, groep 1b
05 maart:
Benjamin van der Deure, groep 5
Daylan van Leest, groep 5
Lukas Luteijn, groep 4
Evan van de Werfhorst, groep 6
06 maart:
Sara Klaassen, groep 5
07 maart:
Tessa Veeningen, groep 6
08 maart:
Joanne Jansen, groep 1a
09 maart:
Dean de Groot, groep 6
Noor van Hout, groep 1b
10 maart:
Mees Kodde, groep 3
11 maart:
Jarley van Leest, groep 7
Milan Rozendaal, groep 2
12 maart:
Dex Moniz, groep 4
Esmée Wallennburg, groep 8
13 maart:
Jayliano van Eldik, welkom

Psalm/lied/tekst
komende 3 weken
Groep 1-3: Januari/februari:
Prediker 9:9
“ Geniet op alle dagen van je leven,
die God je heeft gegeven.”
Groep 4+5:
Lied: Jezus ik wil u bedanken!
Lied: Alzo lief had God de wereld
Galaten 6: 7 “ Wat een mens zaait,
zal hij ook oogsten.”
Groep 6-8:
Lied: Neem mijn leven laat het heer
Lied: Alzo lief had God de wereld
1 Timotheus 2: 1 “ Allereerst vraag
ik dat er voor alle mensen gebeden
wordt, dat er smeekbeden,
voorbeden en dankgebeden voor
hen worden uitgesproken.”
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Ank Pelzers jarig:
Op 01 maart verjaart collega Ank, we wensen haar een leuke
dag en een schitterend nieuw levensjaar toe. Proficiat, Ank!
Vergaderingen:
Maandag 21 februari vergadert de MR samen met het algemeen
bestuur. Er zullen de nodige lopende zaken de revue passeren.
O.a. spreken we over de rol van de MR binnen de school en
zullen we het onderwerp ‘governance’ (op een goede manier
toezicht houden in het onderwijs) aan de orde stellen.
Mochten er relevante zaken te melden zijn, dan horen jullie
dat van mij.
Spelletjes-ochtend:
Woensdag voor de vakantie (23 februari) mogen de kinderen
van de groepen 3 t/m 8 spelletjes mee naar school nemen. We
sluiten de ochtend op speelse wijze af. De leerkrachten zullen
dit in de groepen ook nog wel even benoemen.
Biddag - woensdag 09 maart:
Op deze ochtend staan we stil bij biddag. Dit doen we aan de
hand van het verhaal Daniël. Op allerlei slinkse manieren
kregen zijn jaloerse collega’s het voor elkaar dat hij niet meer
mocht bidden tot zijn grote God, van Wie hij zoveel hield en
Die hij zo trouw diende. Ook al betekende het de doodstraf,
Daniël bleef doorgaan met bidden, vanuit het vertrouwen dat
God voor hem zou zorgen, wat er ook gebeurde.
Vanuit dit verhaal willen we het gesprek met de kinderen
hierover aangaan.
Volgende Babbelaar:
Vanwege de aanstaande voorjaarsvakantie zal de volgende
nieuwsbrief op vrijdag 11 maart worden verstuurd.
Kerk en school:

