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BABBELAAR
“Goede Herderschool, geeft uw kind de ruimte!”
Kalender:
24-25 januari:
Alitha afwezig, Margreet gr. 2
25 januari:
Marije Diepeveen jarig
27 januari:
Culturele activiteit groep 5/6
28 januari:
Culturele activiteit groep 7/8
01 februari:
Speelgoedmiddag groep 1-2
09 februari:
Gebedsgroep
10 februari:
Zorgteam
11 februari:
Rapport 1 mee
15 + 17 februari:
Praatavonden
21 februari:
AB en MR - vergadering
23 februari:
Spelletjesochtend 3-8
24 februari:
Studiedag groep 1-8, allen vrij
24 februari - 04 maart:
Voorjaarsvakantie

Coronamaatregelen:
Hopelijk blijft ’t bij ons op school gaan zoals we deze week
hebben gedraaid. Weinig corona-gevallen, alle leerkrachten
aanwezig. Wel heerst er een buikgriepvirus waardoor hier en
daar wat kinderen afwezig waren/zijn.
De geldende regels blijven van kracht;
- ouders vooralsnog zoveel mogelijk buiten de school:
- kinderen uit groep 6-8 en volwassenen dragen in de hal een
mondkapje;
- mocht je zelftesten nodig hebben, dan kun je die bij de
groepsleerkracht vragen. We hebben er meer dan genoeg in de
school dus schroom niet om er wat te vragen ook al heb je geen
kinderen in de bovenbouw;
- indien nodig nemen we contact op met de GGD.
Parro app - AVG:
Denken jullie er nog aan dat je je privacy voorkeuren in de app
aangeeft? Hoe gaat dat ook alweer?
- 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 hebt tot het eind van januari de tijd om de voorkeur aan te
geven, dan sluiten we deze mogelijkheid tot de zomervakantie.
DB-vergadering:
Tijdens de laatste vergadering van het dagelijks bestuur hebben
we de nodige lopende zaken besproken. Ook hebben we met
elkaar wat ontwikkelingen besproken die de buurt aangaan.
Onder andere zijn de bouwontwikkelingen in de buurt
besproken, deze plannen worden momenteel vormgegeven in
het zgn. “ hart van Horst” - plan. Belangstellenden kunnen hier
kijken: https://www.ermelo.nl/ermelo-in-ontwikkeling/hartvan-horst. Deze ontwikkelingen zullen mogelijk ook op de
langere termijn weer gevolgen hebben voor de school.
Marije jarig:
Ook al heb je ouderschapsverlof…..het leven gaat gewoon door,
zo ook je verjaardag! Aanstaande dinsdag verjaart collega
Marije. We wensen je een gezellige dag toe en een dito jaar.
OR-vergadering:
De ouderraad heeft maandag vergaderd en wat activiteiten met
elkaar voorbereid voor komende tijd.
Hopelijk is weer veel mogelijk!
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Jarigen
Komende week:
26 januari:
Noah Kok, groep 7
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Vakantierooster nieuwe schooljaar:
Samen met de andere basisscholen en het voortgezet onderwijs
is Ermelo hebben we een vakantierooster voor het nieuwe
schooljaar opgesteld. Dit is in het dagelijks bestuur gedeeld en
de MR heeft dit ook gezien en had geen verdere adviezen.
De vakanties kunnen geboekt worden (als je durft!):
Het betreft dus de vakanties van VOLGEND schooljaar!
We starten na de zomervakantie weer op maandag 22 aug 2022.
Herfstvakantie: vr. 21 oktober (12 uur) - vr. 28 oktober 2022
Kerstvakantie: do. 22 december (12 uur) - vr. 06 januari 2023
Voorjaarsvakantie: vr 24 februari - vr. 03 maart 2023
Paasweekend: do. 06 april (12 uur) - ma. 10 april 2023
Meivakantie: ma. 24 april - vr. 05 mei 2023
Hemelvaartsweekend: do. en vr. 18+19 mei 2023
Pinksterweekend: ma. 29 mei 2023
Zomervakantie: vr. 07 juli (12 uur) - vr. 18 augustus 2023
Toetsweek
Deze week en volgende week vinden de CITO-toetsen plaats.
De uitslagen van deze toets zijn de op het eerste rapport te
lezen, dat de kinderen over een paar weken mee naar huis
krijgen.
Nieuwe website:
Sinds deze week is de nieuwe website online. Omdat we nu
gebruik maken van de Parro app zal de website een andere rol
krijgen dan voorheen het geval was. Actuele zaken worden
gedeeld via de app, ‘ verplichte’ documenten plaatsen we op
de site. Neem gerust een kijkje: www.goedeherderschool.nl

Psalm/lied/tekst
van de week
Groep 1-3: Januari/februari:
Prediker 9:9
“ Geniet op alle dagen van je leven,
die God je heeft gegeven.”
Groep 4+5:
Bijbeltekst: 1 Johannes 3: 1
“ Bedenk toch hoe groot de liefde is
die de Vader ons heeft geschonken.
Wij worden kinderen van God
genoemd en dat zijn we ook!”
Groep 6-8:
Bijbeltekst: psalm 119: 14
“Leven naar Uw richtlijnen geeft mij
vreugde, meer vreugde dan rijkdom
en overvloed.”
Namens mijn collega’s wens ik
iedereen een heel mooi weekend
toe.
Vriendelijke groet,
Jozias de Koeijer

Schoolfruit
Jullie weten uiteraard dat de kinderen op dinsdag, woensdag
en donderdag schoolfruit krijgen. Wekelijks is het iets anders.
Soms wat nieuws voor de kinderen en soms een vertrouwde en
overbekende appel.
Op tijd komen:
Heel veel ouders zijn heel mooi op tijd op school. Niet iedereen
lukt dat altijd en sommige ouders/kinderen lukt ’t standaard
zelden/nooit….dat laatste is wel hinderlijk!
Hoe gaat ’t nou precies in z’n werk?
De kleuters mogen om 08.25 uur naar binnen, de overige
kinderen blijven dan nog buiten. Vanaf dat moment is er op
beide pleinen een pleinwacht aanwezig. Om 08.40 uur gaat de
bel, het is de bedoeling dat IEDEREEN dan ook aanwezig is.
Nu zien we toch regelmatig dat ouders de ‘ oude tijd (08.45
uur) nog aanhouden…., maar het is echt 08.40 uur!
Op woensdag kunnen de kinderen om 08.30 uur naar binnen,
dan hebben ze in de school tot 09.00 uur vrije
activiteiten.Woensdag moeten de kinderen ook uiterlijk om
08.40 uur op school zijn! We willen de tijd goed en efficiënt
benutten. We rekenen op jullie medewerking.

