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BABBELAAR
“Goede Herderschool, geeft uw kind de ruimte!”
Kalender:
17 oktober:
Culturele activiteit groep 7/8
18 oktober:
Excursie groep 1
19 oktober:
Gebedsgroep
21 oktober:
Spelletjesochtend 3-4
Spelletjesmiddag 5-8
24-28 oktober:
Herfstvakantie
01 november:
Info avond VO ouders groep 8
Speelgoedmiddag groep 1-3
02 november:
Dankdag
04 november:
René Schalk (schoonmaak) jarig
07 november:
Vergadering MR en Ouderraad
08 november:
Herfst - buitenspeelmiddag
Ouderavond
09 november:
Schoolontbijt
10 november:
Excursie groep 8
11 november:
Filmmiddag/avond
12 november:
Oud papier
13 november:
Henk Bos jarig
14-18 november:
Actie Schoenendoos
16 november:
Gebedsgroep

Volgende Babbelaar
Komende week is de laatste week voor de herfstvakantie, de
volgende nieuwsbrief zal in principe op vrijdag 04 november de
deur uit gaan.
Cultuur groep 7/8
Als inwoners van Ermelo zijn jullie vast en zeker wel op de
hoogte van de zgn “legende van het Solse gat”. In de oeroude
bossen tussen Putten, Garderen en Drie ligt een grote kuil
tussen de heuvels die het Solse gat heet. Volgens een
eeuwenoude legende is hier in het Speulder - Sprielderbos van
alles gebeurd…..Wat dat volksverhaal precies is zal aanstaande
maandag tijdens een culturele activiteit vanuit Cultuurkust
worden duidelijk gemaakt.
Excursie groep 1
Aanstaande dinsdag gaan de beide kleutergroepen op excursie
naar het kabouterpad in Nunspeet. Veel plezier gewenst!
Ik gok dat de kinderen met rode neuzen op school terug
komen…, maar ik kan het mis hebben uiteraard!
Gebedsgroep
Woensdag komt de gebedsgroep bijeen bij Gera Admiraal,
Zeeweg 42. Jullie zijn om 09 uur van welkom bij haar.
Van harte aanbevolen.
Spelletjesochtend/middag
Voor de herfstvakantie hebben de kinderen wat extra tijd om
op school te ontspannen tijdens een spelletjesochtend/middag.
Het harde werken van afgelopen periode belonen we hiermee.
Vakantie
Van 24 - 28 oktober hebben de leerlingen en leerkrachten
lekker een weekje vrij. Hopelijk geniet iedereen van de
herfstvakantie en na het weekje gaan we er weer met frisse en
hernieuwde moed tegenaan! Mocht je niks te doen hebben dan
zijn onderstaande activiteiten misschien nog een leuk idee:
https://www.jeugdvoetbaldagen.com/meld-je-nu-aan
https://www.spartaermelo.nl/media/files/
Poster%20Gymsport%20%3D%20Goud.pdf
https://www.ermelosezaken.nl/nieuws/kindervoorstellingentijdens-de-herfstvakantie-in-de-dialoog
Info avond
De ouders van de kinderen uit groep 8 worden dinsdagavond na
de vakantie op school verwacht voor een informatie avond over
het voortgezet onderwijs. Een medewerker van college
Groevenbeek komt dan langs om jullie het een en ander te
vertellen over het reilen en zeilen van het middelbaar
onderwijs anno nu. Uiteraard zal dit vanuit de realiteit van
Groevenbeek worden gedaan maar het is tevens een verhaal
dat van toepassing is op het voortgezet onderwijs in algemene
zin. Meer info hierover volgt via Rico en Yoshi.
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Jarigen
Komende weken:
18 oktober:
Marijke Luteijn, groep 7
19 oktober:
Lizzie en Sijmen de Haan, groep 8
20 oktober:
Reinout Grootjans, groep 5
22 oktober:
Benjamin de Vries, groep 2
25 oktober:
Emma Bosch, welkom
27 oktober:
Mirthe Schreuder, groep 7
28 oktober:
Cato Vedder, groep 7
29 oktober:
Maurice de Vreugd, groep 7

Psalm/lied/tekst

Groep 1-3: Nov/dec:
2 Korinthe 9: 7
“God heeft lief wie blijmoedig
geeft!”
Na de vakantie:
Groep 4+5:
Lied: “Dank u voor de wonderen
die gebeuren” (Jan Visser)
Groep 6-8:
Mattheüs 13: 23
“Het zaad dat in goede grond is
gezaaid, dat zijn zij die het woord
horen en begrijpen. Zij dragen
dan ook rijkelijk vrucht, deels 100voudig, deels 60-voudig, deels 30voudig.”

Volgende week:
Volgende week:
Druiven/wortel/appel
Week na vakantie:
Nog onbekend

Namens mijn collega’s wens ik
iedereen een heel mooi
weekend toe.
Vriendelijke groet,
Jozias de Koeijer
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Speelgoedmiddag
Dinsdag na de vakantie kunnen de kinderen uit groep 1-3 hun
speelgoed weer meenemen voor de speelgoedmiddag.
Dankdag - woensdag 02 november
Deze dankdag reizen we met de kinderen af naar de tijd waarin
Elia leefde. We kijken op een afstandje toe hoe het volk Israël
ervoor kiest om een afgod te dienen: Baäl, de god die voor
regen en dauw zou zorgen. God geeft daarom een grote
droogte in het land en Elia moet dan aan de koning vertellen.
Jarenlang valt er geen regen en er groeit maar weinig graan op
het land, er komt honger. Als we zo rondlopen in Israël, horen
we hoe Elia van God de opdracht krijgt om zich te verstoppen
bij de beek Krith. We zien Elia bij de beek aankomen en een
tijdje later vertrekken naar een klein dorpje, Zarfath. Zou het
goedkomen met Elia? Ja, toch wel. Wil je hier zelf meer over
lezen kijk dan in de Bijbel naar 1 Koningen 17: 1-16.
Of….vraag er t.z.t. je kinderen naar!
René Schalk jarig
Op 04 november verjaart onze trouwe schoonmaker René!
We vinden dat een felicitatie waard, ook in deze nieuwsbrief.
Van harte proficiat en een mooi nieuw levensjaar toegewenst.
Schoolfruit
Wegens wijzigingen in de rijroute van de leverancier van het
schoolfruit is een aanpassing gekomen in de fruitdagen op
school. De kinderen krijgen vanaf heden op woensdag,
donderdag en vrijdag fruit. Willen jullie hier rekening mee
houden bij het meegeven van iets voor tijdens de kleine
pauze?! BVD!
Afsluiting leerorkest
Op vrijdag 11 november is de afsluiting van het leerorkest voor
de groepen 5 en 7. De kinderen uit groep 6 en 8 zijn bij deze
afsluiting ook nog zijdelings betrokken, zij zingen namelijk mee
met het koor. Het orkest zal in de Immanuelkerk plaatsvinden.
Exacte tijden volgen nog maar het zal waarschijnlijk zo rond
11.00-11.30 uur zijn. Dan weten jullie dat, mocht er bijv. iets
geregeld moeten worden om hierbij aanwezig te kunnen zijn.
Meer details volgen na de vakantie.
Ouderavond - dinsdag 08 november - 19.30 uur
In de bijlage treffen jullie een uitnodiging aan voor een
ouderavond op bovenstaande datum. Iedereen is van harte
uitgenodigd. Het thema is erg aansprekend. Het zou heel mooi
zijn als de grote hal van de school helemaal vol zit.
Vanaf 19.15 uur staat de koffie/thee klaar.
Doe er je voordeel mee.
Tevredenheidsonderzoek
Jullie input wordt gevraagd in het tevredenheidsonderzoek dat
ik afgelopen week heb uitgezet via Parro. Zo nu en dan zal ik
even een reminder sturen met de vraag of jullie de moeite
willen nemen om de vragen in te vullen. Met elkaar kunnen we
ons voordeel doen met de uitkomsten van dit onderzoek.
Mochten er vragen/opmerkingen zijn dan hoor ik dat uiteraard
graag dan kan ik jullie op weg helpen. Hebben jullie als gezin
geen link naar de vragenlijst ontvangen? Stuur me dan een
berichtje dan regel ik dat je een inlog-link krijgt.
Tot nu toe heeft 35% van de gezinnen de vragenlijst ingevuld.
De vragenlijst is opengesteld t/m vrijdag 21 oktober, dus tot de
herfstvakantie.

