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BABBELAAR
“Goede Herderschool, geeft uw kind de ruimte!”
Kalender:
08-11 februari:
Inschrijven praatavonden
09 februari:
Gebedsgroep
10 februari:
Zorgteam
11 februari:
Rapport 1 mee
13 februari:
Dienst Kerk en School - online
15 + 17 februari:
Praatavonden
21 februari:
AB en MR - vergadering
23 februari:
Spelletjesochtend 3-8
24 februari:
Studiedag groep 1-8, allen vrij
24 februari - 04 maart:
Voorjaarsvakantie
01 maart:
Ank Pelzers jarig
07 maart:
Culturele activiteit groep 7/8
Start tutorlezen groep 3
DB-vergadering
08 maart:
Speelgoedmiddag groep 1-2
09 maart:
Biddag
14 maart:
TB-vergadering
16 maart:
Studiedag gr. 1-3, leerlingen vrij
Gebedsgroep

Coronamaatregelen:
We hanteren nog steeds de basisuitgangspunten die de laatste
weken op onze school van kracht zijn.
Het lijkt me niet nodig om deze informatie allemaal te
herhalen. Wel noem ik even expliciet dat iedereen gewoon een
aantal zelftesten kan vragen bij de groepsleerkracht. We
hebben er meer dan genoeg in de school, dus schroom niet.
Hopelijk kunnen we ook komende tijd de bezetting optimaal
houden en voorkomen we thuiszittende groepen.
Tien-minuten gesprekken:
Op vrijdag 11 februari krijgen de kinderen hun eerste rapport
mee naar huis. We willen op 15 februari en 17 februari met alle
ouders het gesprek aangaan. Dit jaar willen we voor het eerst
de gesprekken plannen via Parro.
Op dinsdag 08 februari krijgen jullie via Parro een bericht en
kunnen jullie per groep je planning maken. Wie het eerst komt,
wie het eerst maalt. We hebben naast de middagen ook 12
momenten ingepland tussen 19 uur en 20 uur op de 15e en 17e
februari. Indien het echt niet uitkomt, neem dan contact op
met de groepsleerkracht. De gesprekken vinden telefonisch of
via Teams plaats, de leerkracht geeft zelf aan welke vorm hij/
zij kiest. Het inschrijven kan tot vrijdag 11 februari om 12.00
uur. De leerlingen uit groep 8 hebben in november de
voorlopige adviezen gekregen, indien nodig zal nog een gesprek
plaatsvinden om de adviezen definitief te maken.
De bal daarvoor ligt bij de leerkrachten.
Gebedsgroep:
Woensdag komt de gebedsgroep weer bijeen. Vanaf 09 uur is
iedereen welkom bij de familie Luteijn, Julianalaan 74.
Mooi als er ook nieuwe ouders aansluiten bij deze groep.
Inloopspreekuur wordt telefonisch spreekuur:
Het geplande inloopspreekuur van het CJG op 10 februari kan
helaas niet doorgaan vanwege de corona-maatregelen op
school. Wel willen we jullie de gelegenheid geven om vragen
over opvoeding te stellen aan Petra Smit, onze jeugd- en
gezinswerker. Petra zit voor jullie klaar op donderdag 10
februari van 14.00 tot 15.00 uur. Zij hebben dan de tijd om
hierover met je door te spreken of een vervolgafspraak te
maken. Petra: 06 -139 68 479
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Jarigen

Komende week:
06 februari
Isabel Westland, welkom
Sven Palma, groep 2
13 februari:
Jesse Klaassen, groep 2
Thomas Kroon, groep 8

Psalm/lied/tekst
van de week
Groep 1-3: Januari/februari:
Prediker 9:9
“ Geniet op alle dagen van je leven,
die God je heeft gegeven.”
Groep 4+5:
Kerk en school liedjes
Groep 6-8:
Kerk en school liedjes
Namens mijn collega’s wens ik
iedereen een heel mooi weekend
toe.
Vriendelijke groet,
Jozias de Koeijer
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Gea 12.5 jaar bij de zaak:
Dinsdag vierden we een klein feestje omdat collega Gea
Lokhorst 12.5 jaar werkzaam is op de Goede Herderschool!
We zijn ontzettend blij met het werk dat Gea doet en de
persoon die zij is. Naast de groepsleerkrachten is de IB-er een
spil in de school, mooi hoe zij die rol invult op de Goede
Herderschool. We hopen nog lang gebruik te mogen maken van
je diensten, Gea! Op naar het 25-jarige GHS-jubileum!
Kerk en school:
Het is in Ermelo een mooie gewoonte om jaarlijks een
gecombineerde week van kerk en school te plannen. Alle
christelijke basisscholen in Ermelo staan dan stil bij eenzelfde
onderwerp. Normaal gesproken is een school dan in een jaar
aan een bepaalde kerk gekoppeld. Omdat er dit jaar (net als
vorig jaar) geen fysieke diensten mogelijk zijn hebben veel
kerken uit Ermelo de handen ineen geslagen en een
gezamenlijke dienst voorbereid. Deze is op zondag 13 februari.
Op school zullen we hier ook bij stilstaan aan de week hieraan
voorafgaand. Onderstaande flyer is de uitnodiging en directe
link naar de dienst. Leuk als jullie met zoveel mogelijk mensen
die dienst online bijwonen.

