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12-11–2021

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

Kalender:
13 november:
Henk jarig
15-19 november:
Actie Schoenendoos
16+19 november:
Crea-middag groep 3/4 en 5/8
15 + 25 november:
Voortgangsgesprekken online/
digtiaal groep 1-7
22-25 november:
Adviesgesprekken groep 8
22 november:
Vergadering Dagelijks Bestuur
26 november:
Slot leerorkest
29 november:
Kleuterscreening logopedie
Vergadering TB
02 december:
Excursie groep 8
03 december:
Sinterklaasfeest, alle
leerlingen om 12 uur vrij
07 december:
Geanne jarig
Speelgoedmiddag groep 1-3
08 december:
Studiedag groep 4-8
13 december:
Vergadering AB en MR
15 december:
Gebedsgroep

Filmochtend/middag:
Vorige week was de filmdag een groot succes. De kinderen hebben
genoten van een prachtig versierd schoolgebouw, lekkere popcorn en
leuke films. Een compliment voor de ouderraad die dat weer allemaal
top geregeld heeft.
Corona maatregelen:
Vooralsnog zijn er geen andere maatregelen op dit gebied van kracht
voor de basisscholen, ondanks het feit dat er vanavond waarschijnlijk
landelijk weer aardig zal worden ingegrepen!
Deze week hadden we ons eerste corona-geval onder de collega’s,
meester Rico is deze week ziek thuis gebleven. Hopelijk is hij
binnenkort weer fit en kan hij zijn werk weer oppakken. Beterschap!
Rondom alle quarantaine regels volgen we de adviezen op van de GGD
en ook blijven we ons gezonde verstand gebruiken.
Voor nu is het gelukt om vervanging te regelen, om ons heen hoor ik op
verschillende scholen dat het een slagveld is en dat veel medewerkers
met corona thuis zitten. We hopen dat dit hier uiteraard niet gaat
gebeuren maar het kan dus voorkomen dat ook wij een groep naar huis
moeten sturen. Dit is in al ‘mijn jaren’ nog niet voorgekomen en ik
hoop dat zo zal blijven!
Met elkaar hebben we de afspraak dat de groep de prioriteit heeft,
mochten we dus met ziekte te maken krijgen dan komen andere
activiteiten logischerwijs te vervallen.
Leerorkest - vrijdag 26 november - onder voorbehoud:
Vrijdag 26 november sluiten de groepen 5 t/m 8 het muzikale traject
feestelijk af met een optreden. Door de wisselende regelgeving
rondom bijeenkomsten etc zijn we weer uitgekomen op de vrijdag,
overdag! De kinderen uit de groepen 6-8 moeten die dag op de fiets
naar school komen. We hanteren onderstaand schema:
09-09.45 uur: oefenen groep 7-8
10.00-11.00 uur: optreden groep 7-8
12.00-12.45 uur: oefenen groep 5-6
13.00-14.00 uur: optreden groep 5-6.
De optredens zijn in de Immanuelkerk, dit is een grote zaal waar veel
plek is. De huisregels van het gebouw zijn dat er in de banken tussen
de verschillende huishoudens 1.5 meter gehouden moet worden en dat
mensen die ouder dan 13 jaar zijn een QR-code moeten kunnen tonen!
De kinderen uit groep 7/8 moeten om 08.40 uur op school zijn, zij
fietsen naar de kerk toe met de groep. Nadien fietsen ze weer naar
school. De kinderen uit groep 5/6 komen gewoon naar school toe ’s
ochtends. De kinderen uit groep 6 gaan op de fiets naar de kerk en de
leerlingen uit groep 5 gaan met auto’s.
Ik ga er vanuit dat de voorstelling ongeveer een klein uurtje duurt. De
kinderen hoeven na de voorstelling niet meer naar school maar kunnen
daar opgehaald worden. Ook de kinderen uit groep 7/8 zijn vrijdag 26
november om 14.00 uur vrij!
Het is/was dus even zoeken naar een vorm waarop we dit op een
verantwoorde wijze kunnen organiseren. Wij denken dat het op deze
manier goed te doen is! Leuk dat de kinderen de lessen die ze hebben
geoefend voor veel publiek kunnen opvoeren!!
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Jarigen
Komende week:
15 november:
Alissa van de Werfhorst, groep 4
16 november:
Jula Nout, groep 3
18 november:
Louise van de Beek, groep 4
Mayelle Hop, groep 8

12-11–2021
Crea middagen:
De crea-middag van afgelopen dinsdag was een groot succes, leuk dat
dit weer georganiseerd is. Volgende week ronde 2.
Voor de leerlingen uit de bovenbouw staat dit vanmiddag en volgende
week op de planning!
Actie Schoenendoos 15-19 november inleveren:
De kinderen hebben vorige week een flyer meegekregen over deze
actie. Ook heb ik deze aan de Babbelaar toegevoegd. De eerste dozen
zijn reeds naar school meegenomen, leuk als velen dat doen! Denken
jullie hierbij ook aan de financiële bijdrage die hier voor de transport
bij hoort? Alvast dank!!

19 november:
Alisa Staal, groep 5
20 november:
Rik van den Berg, groep 5

Schoolfruit:
We hebben vanaf volgende week weer de luxe dat we de kinderen per
week 3 stuks fruit kunnen geven. Op woensdag, donderdag en vrijdag
is dit het geval. We maken weer gebruik van de Europese subsidie voor
dit schoolfruit, zodoende kost het ons geen geld!
De levering van de spullen is in de loop van de dinsdag zodat we de
rest van de week 3 dagen fruit uit kunnen delen.
We gaan er uit dat het weer een gevarieerd aanbod is en dat we de
kinderen weer van een gezonde snack kunnen voorzien.
Willen jullie hier rekening mee houden? BVD!

Psalm/lied/tekst
van de week
Groep 1-3: November/december:
Openbaringen 22: 16
“ Ik, Jezus, ben de stralende
Morgenster.”

Groep 4+5:
Lied:
“ Ga met God en Hij zal met je zijn”
Groep 6-8:
Lied:
“ Van A tot Z” (OK 241)

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

Parro app:
Sinds enige weken werken we in groep 8 als pilot met de Parro app.
Zeer veel scholen in Nederland maken gebruik van dit
communicatiemiddel. Parro is een oudercontactapp, ontwikkeld door
ParnasSys. Parro is een mini sociaal netwerk, waarin de leerkrachten
en ouder(s)/verzorger(s) contact kunnen hebben op een veilige en
vertrouwde manier. Er worden oproepen gedaan als er vrijwilligers
nodig zijn voor activiteiten en foto’s geplaatst van klassenactiviteiten.
Dit doen we allemaal binnen een beveiligde groepsomgeving.
Komende week zullen de ouders van de groepen 1 t/m 7 via de mail
een uitnodiging krijgen om de app te installeren.
Voor meer informatie kunnen jullie nu in elk geval kijken op:
https://www.parnassys.nl/hulp-ouders
De eerste weken zullen we vooral zien als een testfase voor de
verschillende groepen en zullen we het gebruik verder finetunen!
Op deze wijze willen we de communicatie verder verbeteren en AVGproof maken. Alvast dank voor het begrip en de medewerking.
Download de Parro app of gebruik de webversie om direct op de
hoogte te zijn.
https://apps.apple.com/nl/app/parro/id1053388628
https://play.google.com/store/apps/details?
id=nl.topicus.geon.parrocomm&hl=nl&gl=US

