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BABBELAAR
“Goede Herderschool, geeft uw kind de ruimte!”
Kalender:
04 juli:
Doorschuif/wenmiddag
Schoonmaakavond
05 juli:
Speelgoedmiddag groep 1-2
08 juli:
12 uur: zomervakantie
15 juli:
Jacqueline van Dongen jarig
17 juli:
Gert Schipper jarig
23 juli:
Laura vd Groep (schoonmaak) jarig
27 juli:
Yoshi van Dijk jarig
04 augustus:
Bertie van den Berg jarig
22 augustus:
Start nieuwe schooljaar

Volgende Nieuwsbrief
In principe is dit de laatste nieuwsbrief van dit schooljaar. Ik zal jullie
via Parro nog wel wat algemene informatie geven voordat we gaan
beginnen en in principe kom ik dan aan ’t eind van de zomervakantie
weer met de nodige mededelingen bij jullie terug.
Open huis - 24 juni
Er ging een soort van reünie-achtig sfeertje in de school, vorige week
vrijdag. Vooraf hadden we geen idee hoe groot de animo zou zijn voor
dit open huis maar er zijn heel veel mensen geweest die een blik in de
school hebben geworpen. Veel oud-leerlingen, oud-ouders, oudcollega’s en belangstellende buurtgenoten hebben de school met een
bezoekje vereerd. Heel leuk om dit zo te doen.
Schoolreisjes
De schoolreisjes waren een groot succes. De kinderen en begeleiders
hebben het naar hun zin gehad en gelukkig is alles goed verlopen.
Wenmiddag
Maandagmiddag 04 juli is er een wenmiddag op school. De nieuwe
leerlingen zijn hiervoor al via de mail door de nieuwe leerkrachten
uitgenodigd en de overige kinderen schuiven die middag door naar hun
nieuwe groep.
Schoolfotograaf
De foto’s die door jullie voor afgelopen maandag besteld zijn hebben
de kinderen, als het goed is deze week mee naar huis gekregen.
Mensen die de foto nu nog willen bestellen kunnen dat uiteraard
gewoon doen via de link die vorige week verstuurd is. De foto zal dan
thuis bezorgd worden, hiervoor betaal je dan zelf de verzendkosten.
Schoonmaakavond
Vele handen maken licht werk! Aanstaande maandag gaan we poetsen
en boenen. Via Parro zijn de uitnodigingen verstuurd en we rekenen op
een blinkend schone school na de schoonmaakavond.
Alvast dank voor de medewerking!
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Jarigen
Komende weken:
05 juli:
Bram van den Belt, groep 2
Rosan Epe, groep 5
08 juli:
Jurre Kievit, groep 6
10 juli:
Jayden Brinks, groep 8
11 juli:
Loïs Mulder, groep 2
12 juli:
Emma Boonen, groep 2
Aloysa Hendriksen, groep 8
15 juli:
Laurens Dwarshuis, groep 1b
16 juli:
Giovanni Slagtand, groep 6
Esmée Verploeg, groep 6
17 juli:
Isabel Vedder, groep 4
18 juli:
Ruben Jaspers Faijer, groep 1b
19 juli:
Marie-Elise van ’t Hof, groep 6
20 juli:
Abigail van der Heiden, groep 5
23 juli:
Guus van den Bor, welkom
24 juli:
Hanna Schalk, groep 5
26 juli:
Divienn Windhorst, groep 8
30 juli:
Philip Hornikx, groep 4
Elena Zwart, groep 2
Boaz van den Berg, welkom
02 augustus:
Lynn Ruiter, welkom
06 augustus:
Jari en Stijn Kamphorst
07 augustus:
Tijn Knol, welkom
08 augustus:
Dariya van Dijk, groep 6
09 augustus:
Bart van Essen, groep 1b
11 augustus:
Bastiaan Knol, groep 3
Loek Lensing, groep 3
19 augustus:
Levi van de Ruitenbeek, groep 5
23 augustus:
Roel de Bruin, groep 2
25 augustus:
Yenthe van ’t Hof, groep 3
Salomé Noteboom, groep 4
26 augustus:
Elise Besselsen, groep 4
Lisanne Zuidema, groep 2
27 augustus:
Luc Janse, groep 4

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

Vriendelijke groet,
Jozias de Koeijer
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Afscheid groep 8
Vandaag hebben we het officiële afscheid van 30 kinderen uit groep 8.
Van 11.15-12.00 uur doen we dit met een gezellige maaltijd, in de
middag is de musical voor groep 5-7 en om 18.30 uur is de
afscheidsavond voor de ouders en kinderen uit groep 8.
Rapport en praatmiddag
Vorige week hebben de kinderen het rapport meegekregen. Ouders die
dat wilden konden hierover het gesprek aangaan met de leerkracht.
Dit is door de nodige ouders ook gedaan, heel goed om waar nodig
dingen even afgerond te hebben.
Dinsdag 23 augustus vinden de intake gesprekken plaats met de nieuwe
leerkrachten. Een datumprikker voor deze facultatieve tien-minuten
gesprekken zal in de laatste vakantieweek worden uitgezet.
De gesprekken vinden vanaf 15 uur plaats. Meer info volgt t.z.t.
Afscheid Anniek
Collega Anniek Vreemann heeft vele rollen vervuld bij ons op school.
Voorheen was ze leerling, anderhalf jaar stagiaire en het laatste half
jaar was Anniek als onderwijsassistent in dienst van de Goede
Herderschool. Zoals het er nu naar uit ziet gaat ze na de
zomervakantie weer de schoolbanken in, naar alle waarschijnlijkheid
zal dat de PABO worden. Ik wil Anniek van deze plaats ontzettend
bedanken voor je inzet in de achterliggende periode en wens je veel
succes toe in de toekomst. En….wie weet kom je later weer eens terug
als leerkracht? We gaan ’t zien! Het ga je goed!
Ook bedanken we Dana en Els voor hun inzet in dit schooljaar. Jullie
zetten je studie volgend jaar voort met een stage op een andere
school. Voor nu, bedankt en het allerbeste toegewenst!
Jarige collega’s
In de vakantie verjaren de nodige collega’s.
Van deze plaats wil ik Jacqueline (15 juli), Gert (17 juli), Laura (23
juli), Yoshi (27 juli) en Bertie (04 augustus) alvast van harte feliciteren
met deze feestelijke dag! Ik hoop dat het gezellig is en dat jullie een
mooi nieuw levensjaar zullen hebben.
Speelgoedmiddag
Dinsdag hebben de kinderen uit groep 1-2 hun speelgoedmiddag, het is
maar dat jullie het weten!
Modderdag
Wat was het een ongelofelijke, lekkere smeerboel afgelopen
dinsdagmiddag. De onderbouw had een moddermiddag. Wat hebben de
kinderen er van genoten en wat was het verstandig dat de kinderen na
het moddergebeuren gelijk naar huis mochten…..
Het buitenspelen heeft een heel nieuwe dimensie gekregen dit
schooljaar. In het nieuwe jaar zullen we een ouderavond organiseren
waarop o.a. door een expert op dat gebied dieper ingegaan zal worden
op het belang van (buiten)spelen. Wordt vervolg

