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BABBELAAR
“Goede Herderschool, geeft uw kind de ruimte!”
Kalender:
10 oktober:
Vergadering DB
11 oktober:
Hercontrole fietsen
14 oktober:
Knikkerwedstrijd groep 5-8
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
Vergadering Ouderraad
08 november:
Ouderavond
09 november:
Schoolontbijt
10 november:
Excursie groep 8
11 november:
Filmmiddag/avond
12 november:
Oud papier

DB-vergadering
Maandagochtend komt het dagelijks bestuur van 09-10 uur
bijeen in mijn kantoor om de lopende schoolzaken door te
spreken.
Vanuit de Kinder MR
Op onze school hebben we al jaren een kinder-MR. Dit is een
groep van 8 leerlingen uit de groepen 5 t/m 8 die door hun
klasgenoten verkozen zijn om hun groep te vertegenwoordigen.
Op gezette tijden (1x in de 6 weken) ga ik met deze kinderen in
gesprek over wat lopende zaken rondom school.
Waar zijn ze tevreden over? Wat kan beter? Wat zijn de wensen
vanuit de kinderen? Wat is haalbaar? Wat niet?
De leerlingen sluiten aan bij werkgroepen die door de collega’s
zijn gevormd rondom bijzondere activiteiten en feesten en
denken zo ook, op hun eigen manier, met de collega’s mee.
Ook kunnen ze zelf zaken gaan organiseren. In overleg met mij
maken we hier dan een planning voor en per activiteit houdt 1
van de collega’s een beetje een oogje in het zeil om te zien of
het proces goed loopt en zo nu en dan kan er dan wat worden
bijgestuurd. De kinderen zitten daar niet op persoonlijke titel
maar namens hun klasgenoten. Leuk om op deze manier met
elkaar van gedachten te wisselen.
Vorige week hebben de kinderen uit de groepen 6 t/m 8 een
uitvoerige vragenlijst ingevuld, zie het als vorm van leerlingtevredenheid. De uitkomsten hiervan deel ik binnen het team
en uiteraard ook binnen de kinder MR. Zij zullen vervolgens
met de uitkomsten naar hun klasgenoten gaan en hier verder
over doorpraten. Met elkaar proberen we zo het onderwijs en
de betrokkenheid nog beter en groter te maken.
De kinder-MR heeft voor vrijdag 14 oktober een
knikkerwedstrijd georganiseerd. Zelf zullen ze hieronder iets
schrijven over deze leuke activiteit!
Wij zijn namens onze klas uitgekozen voor de Kinder MR. We
zagen dat er weer veel geknikkerd werd. De organisatie is
moeilijk, maar toch zijn we nu al een heel eind gekomen. We
dachten er dus over om een knikkerwedstrijd voor 5/8 te
houden. En dat is gelukt! Het toernooi start om 13:30 en
eindigt om 14:45. We hopen dat het een spektakel
wordt. Namens de kinder-MR, Luna en Jeroen.
Fietscontrole
Dinsdagochtend is de herkeuring van de fietsen van de
leerlingen waar laatst nog iets aan mankeerde.
Ook hebben kinderen die toen hun fiets niet mee hadden (of
zelf afwezig waren) de mogelijkheid om hun fiets te laten
checken. Doe er je voordeel mee.
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Jarigen

Groep 1-3: September/oktober
1 Johannes 4: 19
“Wij hebben lief omdat God ons
het eerst heeft liefgehad.”

Tevredenheidsonderzoeken
Het is goed om zo nu en dan eens bij verschillende groepen te
peilen hoe ze tegen bepaalde schoolzaken aankijken.
Zoals hierboven reeds beschreven is dat onlangs gebeurd bij de
bovenbouw-groepen, de uitkomsten hiervan zullen we
binnenkort met jullie delen.
Ook vult het team met een zekere regelmaat een
tevredenheidsonderzoek in, dit kan over verschillende thema’s
zijn. Het laatste onderzoek dat is ingevuld ging over “actief
burgerschap”, als ik hier meer over te melden heb zal ik dat
uiteraard doen.
Voor de herfstvakantie zal ook een oudertevredenheidsonderzoek worden uitgezet, de uitnodigingen
hiervoor zullen via Parro worden verstuurd. Ik zal dit t.z.t. nog
wel introduceren met een apart bericht hierover.
Op dit moment zijn we de vragenlijsten aan ’t completeren,
naast reguliere vragen kunnen er ook school-specifieke zaken
bevraagd worden. Nu dit via Parro kan zullen we jullie
regelmatiger bevragen op bepaalde onderwerpen. Jullie mening
is namelijk van belang om het onderwijs dat wij zelf (naar eer
en geweten) invullen nog beter aan te laten sluiten op wensen.
Wordt zodoende vervolgd.

Groep 4+5:
Jesaja 40: 8
“Het gras verdort, de bloem valt af,
maar het woord van onze God
bestaat voor eeuwig.”

Complimentos
Het was een leuke verrassing om deze week van zoveel
kinderen leuke complimenten te krijgen in de vorm van een rol
(compli)mentos….voorzien van een persoonlijk schrijven.
We waarderen dit als team erg, dank jullie wel!

Groep 6-8:
Psalm 51: 9
“Neem mijn zonden weg en ik
word rein, was mij en ik word
witter dan sneeuw.”

Bezoek uit Caribbean
Dinsdag hebben we bezoek gehad van een twintigtal collega’s
afkomstig uit Aruba, Bonaire en Curaçao. Zij zijn deze week op
werkbezoek in Nederland en bezoeken allerhande
onderwijsinstellingen. Via via zijn ze bij ons uitgekomen en
hebben dinsdag met ons meegedraaid. Leuk om zo van elkaar
te horen waar we zoal mee bezig zijn en de onderlinge
gesprekken te voeren.

Komende weken:
10 oktober:
Anna van Nijhuis, groep 6
11 oktober:
Christian Palma, groep 8
14 oktober:
Benjamin Bosch, groep 3
Sanchez Hendriksen, groep 6

Psalm/lied/tekst

Volgende week:
Meloen, appel, peer

Namens mijn collega’s wens ik
iedereen een heel mooi
weekend toe.

Vriendelijke groet,
Jozias de Koeijer

Kinderboekenweek
Deze week zijn we de kinderboekenweek gestart met een
gi-ga-groene dans en een boekenruilbeurs.
Verder zal er veel gelezen worden in de groepen en doen de
groepen 7 en 8 mee aan een voorleeswedstrijd.
Verder zullen er per groep verschillende activiteiten
plaatsvinden waarin het lezen centraal zal staan!

