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BABBELAAR
“Goede Herderschool, geeft uw kind de ruimte!”
Kalender:
02 april:
Elsbeth Dunsbergen jarig
05 april:
Prakijk examen verkeer, groep 7
08 april:
Excursie groep 5
12 april:
Excursie groep 4
13 april:
Gebedsgroep
Slot tutorlezen
14 april:
Paasontbijt/viering
KInderen om 12 uur vrij
15 april - 18 april:
Paasweekend
19 april:
Ledenvergadering
19-21 april:
Centrale Eindtoets Cito - groep 8
21-22 april:
Schoolovernachting/koningsspelen
22 april:
ca. 09 uur allemaal vakantie
25 april - 06 mei:
Meivakantie
09 -11 mei:
Korfbaltoernooi groep 3-8
11 mei:
Opa en oma dag
12 mei:
Excursie groep 7
16 mei:
Algemene bestuursvergadering
MR-vergadering

Financiële bijdrage overblijven
De schoolkassa van Parnassys/Parro werkt erg handig. Op moment van
schrijven heeft 92% van de ouders het oppasgeld voldaan. Het systeem
stuurt op maandagochtend steeds een reminder rond. Het zou mooi
zijn als iedereen het verschuldigde bedrag uiterlijk vrijdag 22 april kan
voldoen. Lukt dit om een of andere reden niet, laat me dat dan
weten.
Praktijk-examen verkeer
Dinsdag gaan de kinderen uit groep 7 op de fiets aan de slag. Het is
dan de bedoeling dat de kinderen hetgeen ze theoretisch gezien
geleerd hebben in de prakijk ten uitvoer brengen!
Mocht je dinsdag kinderen met een hesje voorzien van nummer door
het dorp zien fietsen, wees dan een beetje vriendelijk voor ze….ze
doen dan fietsexamen! Succes, jongens en meiden!
Excursies
De periode van de uitstapjes is weer aangebroken. Altijd leuk om dit
met je groep te doen. Aanstaande vrijdag is het aan groep 5 om naar
Arnhem af te reizen. Daar brengen ze een bezoek aan het
Watermuseum. De kinderen gaan er altijd enthousiast naar toe en
gelukkig komen ze ook met leuke verhalen thuis.
Uitstapje groep 2:
De kleuters uit groep 2 zijn met de juffen en een paar ouders met de
trein naar Nunspeet gegaan. Ze deden dit om het Verkeersproject nog
extra invulling te geven. Erg leuk om te doen! Wat komt er allemaal
kijken bij een treinreis? Nou, de juffen zijn in elk geval blij dat ze
samen met alle kinderen weer heelhuids thuis gekomen zijn. Het is
altijd een hele onderneming, met zoveel kinderen op stap in de trein.
Maar, zeker de moeite waard!
Schoolovernachting:
Via Parro hebben jullie, van de commissie die bezig is met de
organisatie van de schoolovernachting, een bericht ontvangen om een
onderkomen te leveren. Voor de groepen 1/2 hebben we dat dak reeds
geregeld, zij slapen met de juffen in de school. De groepen 3/4 slapen
in 2 grote legertenten op het veld bij de school en voor de groepen 5
t/m 8 is het aan jullie (de ouders dus) om een onderkomen te leveren.
Op dit moment hebben we de toezegging binnen voor zo’n 20
kinderen….we zijn er dus nog lang niet. In totaal hebben we tenten/
caravans/pipo-wagens nodig voor ruim 120 kinderen! Kortom, schroom
niet en kom door met je aanbod. De tenten moeten op donderdag 21
april tussen 12.00-16.30 uur opgezet worden en de volgende ochtend
weer opgebroken/opgehaald worden.
We gaan er vanuit dat jullie allemaal je best doen om te zorgen dat
we ook voor de bovenbouwgroepen voldoende onderdak hebben! BVD!
Collega’s en ziekte
Deze week hadden we weer een paar andere zieke collega’s….gelukkig
hebben jullie kinderen juffen en meesters die erg flexibel zijn…met als
gevolg dat er gewoon een juf/meester voor de groep staat!
Voetbaltoernooi groep 8
Aanstaande woensdag is het voetbaltoernooi voor de jongens en
meiden van groep 8. Ik ben benieuwd hoe ver ze het gaan schoppen.
Veel succes en stel de supporters niet teleur!
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Jarigen
Komende weken:
04 april:
Levi Degenkamp, groep 5
05 april:
Julian Hofman, groep 4
Jonathan van der Meulen, groep 1a
Luka Verhoef, groep 3
07 april:
Tom Hoogendoorn, welkom
Senn Knol, groep 2
10 april:
Morris Roest, groep 1a

Psalm/lied/tekst
Groep 1-3: Maart/April
Johannes 1: 29
“Zie het Lam van God, dat de
zonden der wereld wegneemt!”
Komende week:
Groep 4+5:
Psalm 42: 1

Groep 6-8:
Psalm 86: 4

Namens mijn collega’s wens ik
iedereen een heel mooi weekend
toe.
Vriendelijke groet,
Jozias de Koeijer
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Schoolplein/ binnen komen school
Op schooldagen is vanaf 08.25 uur pleinwacht aanwezig op school,
voor die tijd is het in principe niet de bedoeling dat de kinderen er al
zijn. Voor de kleuters is de school open vanaf 08.25 uur, de deur staat
wel open maar dat is voor de peuteropvang, die zijn al vanaf 08.15 uur
welkom. De schoolbel gaat om 08.40 uur, het is de bedoeling dat
iedereen dan ook aanwezig is, nu zien we nog wel eens kinderen later
binnenkomen, dat is niet de bedoeling. We zullen jullie daar ook op
aanspreken. Het is storend als kinderen later de les inkomen.
Na schooltijd is er een BSO in Ons Huis, zij maken gebruik van het
schoolplein, dat hebben we zo afgesproken. Om het overzicht en
verantwoordelijkheid duidelijk te hebben is het NIET de bedoeling dat
kinderen die NIET op de BSO zijn WEL op het plein blijven. Dus, zit je
niet op de BSO dan zorg je dat je na schooltijd gewoon naar huis gaat.
Als kinderen nog wat willen voetballen kunnen ze prima op het veld
voetballen maar dus niet meer op het plein. Dit is niet omdat ik
onaardig wil doen maar gewoon omdat ’t anders voor een BSO niet
werkt en onoverzichtelijk is. Alvast dank voor de medewerking.
Project groep 8
Groep 8 is al weken bezig met een goede doelen project. Ze krijgen
van school €2,- en die moeten ze gaan vermeerderen. Dit is n.a.v. de
gelijkenis uit de Bijbel over de talenten. Wat doe je er mee? Stop je ’t
in de grond of ga je er actief mee aan de slag?
Dit laatste is door de kinderen uit groep 8 zeker gedaan…..wat een
activiteiten zeg! Top!
Vandaag (vrijdag 01 april) sluiten ze dit project af met een carwash,
voor de school zullen in de ochtend, tegen betaling uiteraard, de
auto’s worden gewassen. Daarna gaan de kinderen van de opbrengsten
van deze volledige actie goederen kopen voor de Oekraïne. Ze zien
dan met eigen ogen wat hun geld waard is!
Mooi dat ze op deze manier een actieve bijdrage leveren aan goed
burgerschap. Tevens geven we zo de Bijbelse opdracht handen en
voeten. Mooi gedaan!
Oproep Hulp gastgezinnen Ermelo:
Ik kreeg het verzoek om onderstaand bericht te plaatsen.
Uiteraard werk ik hieraan mee.
Binnen de gemeente Ermelo worden er inmiddels Oekraïners
opgevangen in gezinnen of gaat dat op korte termijn gebeuren.
Oekraïners opvangen betekent hen wegwijs maken in onze
samenleving. Veel Nederlandse gewoontes, gebruiken en de weg naar
bepaalde voorzieningen zijn onbekend. Ook zullen ze geholpen moeten
worden bij zaken zoals doktersbezoek, zorgverzekering, school voor de
kinderen, enzovoort.
Daarom deze OPROEP … help Ermelose gastgezinnen bij de opvang van
Oekraïense vluchtelingen … biedt hen een helpende hand door ze
praktisch bij te staan. Help hen zoeken naar mogelijkheden van
contact met andere vluchtelingen, maar ook met Nederlanders.
Denk aan een buurthuis, kerk, contact met de groep mensen om jullie
heen. Middels een werkgroep die vanuit kerkelijk verband vorige week
is opgestart, zijn we nu aan het zoeken naar mogelijkheden
gastgezinnen met elkaar in verbinding te brengen, kennis en ervaring
met elkaar te delen, extra hulp rondom de gastgezinnen te
coördineren.
Wellicht zullen er mensen zijn, die twijfelen of ze zich beschikbaar
willen stellen als gastgezin, maar wel willen helpen gastgezinnen
praktisch bij te staan. Meld je dan ook alstublieft aan.
De nood is groot en laat een ieder doen wat in zijn of haar vermogen
ligt. Hoe groter het draagvlak, hoe meer we kunnen doen voor deze
naasten. Kom in actie en neem contact met ons op!
Werkgroep Oekraïne, WGOermelo@gmail.com of 06 - 13 95 31 68

