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BABBELAAR
“Goede Herderschool, geeft uw kind de ruimte!”
Kalender:
23+30 november:
Crea-ochtend groep 3/4
28 november:
Vergadering Toezichth. bestuur

Actie schoenendoos
Maandag werden de schoenendozen opgehaald. In totaal zijn
bijna 130 dozen ingeleverd. We zijn daar heel blij mee.
Namens de organisatie hartelijk dank voor jullie medewerking.
De leerlingen van de Kinder-MR hebben geholpen met het
ordenen, inpakken en vervoeren!

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….)

Praatavonden/middag
Het was goed dat we deze week de gelegenheid hadden om
met elkaar de gesprekken te voeren over de vorderingen/
ontwikkeling van jullie kind(eren).
Belangrijk punt is dat jullie zelf ook vooraf konden aangeven
waar je het in elk geval over wilde hebben.
Mochten bepaalde punten in de 10-minuten onvoldoende aan de
orde zijn gekomen dan kan je altijd zelf nog bij de leerkracht
aan de bel trekken om een vervolg-afspraak te maken.
Doe er je voordeel mee.
De volgende “verplichte” gesprekken vinden plaats op
dinsdagavond 14 februari, dit zijn gesprekken n.a.v. het eerste
rapport. De helft van de leerlingen uit de groep krijgt een
huisbezoek (in de periode van januari/februari) en de andere
helft verwachten we die avond op school.
(in de jaarplanning stonden 14 en 16 februari aangegeven als
praatavonden, deze hebben we echter teruggebracht tot 1
avond omdat we slechts de helft van de groep op gesprek
hebben. Dit waren we voor de corona-periode ook zo gewend
maar door corona zijn de huisbezoeken een paar jaar niet
doorgegaan, we pakken dit in principe dit jaar weer gewoon
op). Aangezien de avond van 14 februari al ver vooraf bekend is
gaan we er vanuit dat iedereen rekening houdt met het feit dat
je die avond (ergens tussen 18-20.30 uur) op school aanwezig
bent! De leerkrachten zullen binnenkort al aangeven bij jullie
wie er dit jaar een huisbezoek kan verwachten. Krijg je geen
huisbezoek? Dan weet je dus dat je 14 februari een 10-minuten
gesprek op school hebt.
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Jarigen
Komende week:
02 december
Febe Kosters, groep 8
Jackie Nout, groep 2
Guus Toonen, groep 1a
04 december
Bram Wallenburg, groep 4

Psalm/lied/tekst
Groep 1-3: Nov/dec:
2 Korinthe 9: 7
“God heeft lief wie blijmoedig
geeft!”
Groep 4+5:
Lied:
“Weet je dat de Vader je kent.”
Groep 6-8:
Lied:
“Kom tot de Vader”

Volgende week:
Watermeloen, tomaatjes en
sinaasappel

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

25-11-2022
Net als bij de huidige inschrijving geven we ouders die
meerdere kinderen op school hebben de gelegenheid om zich
een dagje eerder in te schrijven om zo de verschillende
gesprekken op elkaar aan te kunnen laten sluiten!
We zorgen dat de mogelijkheid tot inschrijven ruim op tijd
opengezet zal worden zodat je tijdig weet waar je aan toe
bent.
Sinterklaasfeest
Volgende week vrijdag (02 december) ontvangen we Sinterklaas
en de pietjes op school. We gaan er een gezellige ochtend van
maken met elkaar. ALLE leerlingen zijn die dag om 12 uur vrij!
Let op, de kinderen uit groep 5 - 8 helpen Sinterklaas een
handje door een surprise en gedicht te maken. Het is de
bedoeling dat de surprises UITERLIJK woensdag 30 november in
de grote hal worden neergezet. Het is namelijk heel leuk om
dan tijdens de open inloop een kijkje te nemen bij de mooie
kunstwerken die gemaakt zijn.
Mochten er vragen/opmerkingen zijn over het Sinterklaasfeest
die de surprises etc aangaan, dan moeten jullie bij de
groepsleerkrachten zijn. Ik benadruk even extra dat de
kunstwerken uiterlijk woensdag de 30e ingeleverd moeten
worden. Veel knutselplezier gewenst!
De kleuters brengen a.s. dinsdag met de huifkar een bezoekje
aan het huis van Sinterklaas, in het Pakhuis in Ermelo.
Spannend!
Crea-ochtenden groep 3-4
Afgelopen en komende woensdagochtend hebben de kinderen
uit groep 3/4 gezellige crea-ochtenden. Het thema zorgt ervoor
dat er een extra gezellige sfeer in de school hangt!
Super leuk dat zich gelijk al zoveel ouders hebben aangemeld
om er 2 mooie ochtenden van te maken voor de kinderen.
Kerstviering
Even de reminder van mijn kant: woensdagavond 21 december
hebben we de kerstviering voor de hele school en
peuteropvang. Dit jaar doen we een kerstwandeling door de
hele buurt waar jullie op verschillende plekken het kerstverhaal
te zien en te horen krijgen. Binnenkort ontvangen jullie meer
informatie over de precieze starttijden. We delen iedereen
namelijk op verschillende tijden in zodat alles op een
geordende manier kan verlopen.
We kijken er naar uit om op deze manier het geboortefeest van
Jezus te vieren!
Voor deze viering hebben we glazen potjes nodig….bij de
keuken in de hal staan dozen waar deze ingezet kunnen
worden. Dus, bespaar je een ritje naar de glasbak maar lever je
glazen potjes dit keer in op school! We hebben er nog (heel)
veel nodig….BVD!
Ook hebben we nog zeker een 5-tal vuurkorven nodig voor de
kerstviering. Mocht je er eentje te leen hebben wil je dat dan
even melden via de “agenda in Parro”, daar kan je bij 21
december aangeven dat je een vuurkorf te leen hebt!
Ook hierbij, BVD!

