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BABBELAAR
“Goede Herderschool, geeft uw kind de ruimte!”
Kalender:
21 november:
Vergadering Dagelijks Bestuur
22-23-24 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
09+16 december:
Crea-middagen groep 5-8
12 december:
AB en MR-vergadering
Aangezien we sinds kort (dat
hebben jullie gemerkt:-)) de
agenda ook in Parro hebben ga ik
stoppen met het vullen van de
agenda in deze nieuwsbrief.
In Parro houden we de agenda
actueel en mocht er een wijziging
plaatsvinden dan krijg je hier een
notificatie van!
(als je die weer aan hebt gezet….)

Filmmiddag/avond
De bioscoop-ochtend/middag/avond was vorige week vrijdag
een groot succes. ’s Ochtends hebben de kleuters genoten van
een leuke film en wat lekkers, ’s middags hebben veel ouders
de moeite genomen om samen met hun zoon/dochter naar de
film te komen. Het hoogtepunt was de avond, wanneer gaat
een kind nou in het donker naar school…op een filmavond!
Voorzien van een bak popcorn en wat drinken werd de film
bekeken. Het was een gezellige sfeer en ’s avonds waren ruim
200 bezoekers in de school. Heel leuk!
Dank aan de ouderraad voor de organisatie en samenwerking.
Actie schoenendoos
Deze week zijn veel schoenendozen (en/of enveloppen)
ingeleverd. Mooi dat we deze actie ook dit jaar weer konden
doen. Mocht je nog met een te vullen schoenendoos zitten dan
heb je nog 2 dagen uitstel…..maandagochtend worden de dozen
door de organisatie opgehaald. Dus, mocht je dit weekend nog
een bijdrage in orde willen maken dan kan dit maandagochtend
voor schooltijd nog. Dank aan iedereen die hieraan heeft
meegewerkt, namens de organisatie.
Huidige vakantierooster
Voor de goede orde zet ik de studiedagen en vrije dagen van
het HUIDIGE schooljaar nog even op een rijtje.
*
*
*
*

Studiedagen:
Woensdag 07 december 2022: groep 4-8
Donderdag 23 februari 2023: groep 1-8
Woensdag 15 maart 2023: groep 1-3
Vrijdag 16 juni 2023: groep 1-8

*
*
*
*
*
*
*

Vakanties:
Kerstvakantie: vr. 23 december. 2022 - t/m vr. 06 januari 2023
Voorjaarsvakantie: vr. 24 februari t/m vr. 03 maart 2023
Paasweekend: vr. 07 april t/m ma. 10 april 2023
Meivakantie: ma. 24 april t/m vr. 05 mei 2023
Hemelvaartsweekend: do. 18 mei en vr. 19 mei 2023
Pinksteren: ma. 29 mei 2023
Zomervakantie: ma. 10 juli t/m vr. 18. aug. 2023

Paar opmerkingen om te voorkomen dat hier overheen gekeken
wordt:
Vrijdag 23 december (omdat het anders wel heel dicht op kerst
is) en vrijdag 24 februari (deze dag hebben we al jaren vrij om
de vele wintersportende ouders tegemoet te komen) zijn vrije
dagen! Bovenstaande data waren reeds bij jullie bekend via de
schoolgids.
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Jarigen
Komende week:
21 november
Mick van den Berg, welkom

Psalm/lied/tekst
Groep 1-3: Nov/dec:
2 Korinthe 9: 7
“God heeft lief wie blijmoedig
geeft!”
Groep 4+5:
Prediker 9: 9
“Geniet op alle dagen van je
leven, die God je heeft gegeven.”
Groep 6-8:
Johannes 6: 35
“En Jezus zei tegen hen:’Ik ben het
Brood des Levens, wie tot Mij
komt, zal beslist geen honger
hebben en wie in Mij gelooft zul
nooit meer dorst hebben.”

Volgende week:
Appel/peer/waspeen

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

18-11-2022
Vakantierooster volgend schooljaar 2023-2024
Omdat ik weet dat sommige ouders erg van vakanties (boeken)
houden deel ik hierbij alvast het rooster voor volgend
schooljaar zoals is vastgesteld. Dit rooster wordt afgestemd
met het voortgezet onderwijs en besproken met de andere
basisscholen in Ermelo. Ook de MR heeft dit rooster bekeken en
goedgekeurd.
De studiedagen voor het volgende schooljaar zullen pas worden
vastgesteld aan het eind van het huidige schooljaar.
Als deze bekend zijn deel ik deze uiteraard met jullie.
De vakanties voor schooljaar 2023-2024:
* Herfstvakantie: maandag 16 oktober -vrijdag 20 oktober 2023
* Kerstvakantie: 25 december 2023 - vrijdag 05 januari 2024
* Voorjaarsvakantie: vrijdag 16 feb. - vrijdag 23 feb. 2024
* Paasweekend: vrijdag 29 maart - maandag 01 april 2024
* Meivakantie: maandag 29 april - vrijdag 10 mei 2024
(Hemelvaart valt in de meivakantie, op 09 mei)
* Pinksteren: maandag 20 mei 2024
* Zomervakantie: maandag 15 juli - vrijdag 23 augustus 2024
Praatavonden/middag
De planning voor de praatmiddag/avonden is gemaakt, via
Parro verliep dit zeer soepel. We gaan er vanuit dat het nuttige
voortgangsgesprekken zullen zijn. Loop je tegen praktische
zaken in de groep aan dan is dat ook het moment om dat in een
dergelijk gesprek aan te kaarten. Zijn er vragen over zaken in
de bredere zin die over de school gaan dan weten jullie mij te
vinden.
Sinterklaasfeest - schoen zetten - donderdag 24 november
Sinterklaas is weer in het land en dat is op school ook te
merken…alle kinderen mogen op donderdag 24 november hun
schoen zetten, wie weet wordt er wat lekkers in gedaan door
deze of gene! Op vrijdag 02 december vieren we ons feest op
school. Het is de bedoeling dat de kinderen uit de groepen 5 t/
m 8 hun surprise en gedicht uiterlijk op woensdag 30 november
op school inleveren. Het is leuk om tijdens de open inloop van
die dag de kunstwerken te bewonderen. Dan zijn deze niet voor
niets gemaakt en kunnen anderen er ook van meegenieten!
Alle leerlingen zijn, zoals altijd, op de dag dat we de
verjaardag van de sint vieren om 12 uur uit.
Crea-ochtenden
Woensdag 23 en 30 november hebben de groepen 3 en 4 hun
crea-ochtenden! Leuk dat zich zoveel ouders hebben
aangemeld om hier een uurtje te assisteren!
Kerstviering
Voor het programma van de kerstviering verwijs ik naar het
Parro bericht dat vanuit de commissie op 10 november aan
jullie is verstuurd. Meer info volgt later! Jullie hulp om er een
schitterende viering van te maken is gewenst!
Kliederkerk
In de bijlage een uitnodiging voor een laagdrempelige
kinderviering van volgende week zondag 27 november.
Sport-en cultureel aanbod
Ook voeg ik een bijlage toe met een sportief en cultureel
aanbod vanuit Interactie voor de maanden november en
december. Doe er je voordeel mee!

