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

Kalender:
17 januari:
DB-vergadering
OR-vergadering
19-28 januari:
Toetsweek
24-25 januari:
Alitha afwezig, Margreet gr. 2
25 januari en 01 februari:
Crea-middag groep 3-4
26 januari
Open dag
27 januari:
Culturele activiteit groep 5/6
28 januari:
Culturele activiteit groep 7/8
28 januari en 04 februari:
Crea-middag groep 5-8
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

Schoolheropening:
Het was erg prettig dat we afgelopen maandag weer met frisse
moed de kinderen in de school mochten verwelkomen.
Tegelijkertijd ook spannend, omdat we niet weten hoe ’t
allemaal zal verlopen. We gaan er hoe dan ook een mooi nieuw
jaar van maken met elkaar.
Helaas konden we deze week geen beroep doen op de diensten
van collega Erica, zij zit thuis met Corona. Hopelijk is ze in de
loop van volgende week weer beschikbaar. De personele
bezetting tijdens haar afwezigheid is goed intern opgelost, dat
is mooi! Hopelijk is dat komende tijd, indien nodig, ook het
geval. In een uiterst geval zal een groep thuis komen te zitten.
Maar zoals jullie van ons gewend zijn proberen we dat
uiteraard te voorkomen.
Mocht het aantal besmettingen binnen de school toenemen dan
hebben we hier contact over met de GGD.
Vooralsnog zien we hier echter geen aanleiding toe.
De regels zoals we die voor de vakantie hebben gedeeld blijven
voorlopig nog van kracht. De kinderen uit de bovenbouw dragen
tijdens het verplaatsen in het gebouw zoveel mogelijk een
mondkapje.
Ouders blijven zoveel mogelijk buiten de school, zijn ze binnen
de school dan ook graag even een mondkapje gebruiken.
Mochten de kinderen zelftesten mee naar huis willen nemen
dan kunnen ze dit gewoon aan de groepsleerkracht vragen en
dan zullen we zorgen dat er een voorraadje mee naar huis gaat.
We hebben er meer dan genoeg, dus schroom niet.
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
Aanstaande maandag kom ik online bijeen in een vergadering
met het dagelijks bestuur. Met elkaar zullen we tijdens dit
overleg de nodige lopende zaken bespreken.
OR-vergadering:
De ouderraad heeft er in december voor gezorgd dat het een
feestelijk geheel was in en om de school. Super leuk.
Maandag vergaderen ze over de activiteiten voor komende
periode. Het is te hopen dat er weer het nodige leuks
georganiseerd kan worden! Succes bij jullie overleg.
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Jarigen
Komende week:
20 januari:
Gerben Staal, groep 7
23 januari:
Puck van de Kamp, welkom
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Toetsweek
Komende anderhalve week (vanaf woensdag) nemen de
leerkrachten de cito-toetsen af bij de kinderen van groep 3-8.
Met de uitkomsten van deze toetsen bepalen we het aanbod
voor de nieuwe periode. Groepsplannen worden dan
herschreven en waar nodig passen we individuele plannen
verder aan. De uitkomsten van deze toetsen zijn te zien op het
rapport dat de leerlingen op 11 februari mee naar huis krijgen.
Voor de kinderen uit groep 8 zijn de uitkomsten van deze
toetsen mooie gegevens om naast het voorlopig schooladvies te
leggen dat de leerlingen eind november van hun leerkrachten
hebben gekregen. Kortom, een mooi moment om met elkaar de
balans op te maken.
Inrichting binnenruimte:
Deze weken hebben we gesprekken over de verdere inrichting
van de binnenruimten in de school. Denk hierbij aan de grote
hal voor de bovenbouw, de kantoren van IB en directie, 2
spreekkamers en de personeelskamer.
Het is de bedoeling dat deze uiterlijk rond de zomervakantie
hun definitieve “look and feel” krijgen. Leuk om zo met elkaar
de puntjes op de i te zetten.
De eerste beelden zien er veelbelovend uit kan ik jullie zeggen.

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:
Lied:
“ Toen ik naar mijn naaste zocht.”
Groep 6-8:
Lied:
“Leer mij om stil te zijn.”

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

Onderwijsassistenten:
Zoals jullie vast en zeker weten hebben we 4
onderwijsassistenten die hun stage bij ons op school lopen, te
weten: Dana, Els, Anniek en Caroline. We zijn blij met deze
meiden!
Deze week heeft Anniek haar opleiding afgerond, proficiat!
Zij blijft tot de zomervakantie bij ons werken, daarna gaat ze
verder met haar vervolgopleiding. Anniek zal 4 dagen in de
week op school te vinden zijn.
Ook Caroline zal hier in een andere vorm aanwezig zijn, zij
gaat haar opleiding school/werken combineren. Ook zij zal
langere tijd hier bij onze school haar stage/werk beoefenen.
We zijn blij dat we gebruik kunnen maken van hun dienst en
uiteraard is het voor de dames een mooie gelegenheid om
goede ervaringen op te doen op deze leuke school.

