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BABBELAAR
“Goede Herderschool, geeft uw kind de ruimte!”

Kalender:
29 november:
Kleuterscreening logopedie
Vergadering TB
02 december:
Excursie groep 8
03 december:
Sinterklaasfeest, alle
leerlingen om 12 uur vrij
07 december:
Geanne jarig
Speelgoedmiddag groep 1-3
08 december:
Studiedag groep 4-8
13 december:
Vergadering AB en MR
15 december:
Gebedsgroep
22 december:
Kerstviering
23 december:
Spelletjes-ochtend
Alle kinderen om 12 uur vrij
24 december - 07 januari:
Kerstvakantie
28 december:
Eline jarig
31 december:
Rico jarig
02 januari:
Ada jarig
10 januari:
Start om 10 uur,
nieuwjaarsontbijt team

Corona maatregelen:
Onderstaand bericht is woensdag door mij gedeeld.
Voor de goede orde deel ik ’t nogmaals.
Het is goed om te weten dat we als scholen onderling in goed overleg
met elkaar de actuele situatie in Ermelo bespreken.
Alle scholen staan in nauw contact met de GGD en we laten ons door
hen goed informeren.
Helaas is meester Yoshi komende dagen ook afwezig, dit na een
positieve test. Vooralsnog lukt het ons om de groepen te bemannen/
vrouwen. Alle collega’s die een stapje extra doen (en wie doet dat
niet?) ontzettend bedankt.
Hieronder het bericht dat ik van de week al deelde:
- in de school hebben we de nodige kinderen die “ziek” (positief getest)
thuiszitten. Ook hebben we kinderen die in quarantaine zitten omdat bijv
een ouder positief getest is. In overleg met de ouders kijken we hoe we
dat (t)huiswerk zo goed mogelijk vorm kunnen geven.
Dit is voor de leerkrachten een uitdaging maar vooralsnog gaat dit. De
aantallen zijn vooralsnog niet schrikbarend dat er groepen thuis moeten
blijven o.i.d.
- wat de personele bezetting betreft kunnen we het allemaal nog
bemensen, prioriteit gaat uit naar de reguliere groepen. Als eerste vallen
techniek/praktijk/plusklas-lessen uit. Lijkt me logisch! Beter zo dan een
klas naar huis.
- Het thuisblijf- en testbeleid en het ‘snottebellenbeleid’ is voor alle
kinderen van 0-12 jaar gelijk.
Dit betekent dat:
Kinderen van 0-12 jaar mogen wel naar de opvang:
* met verkoudheidsklachten (zoals loopneus, neusverkoudheid, niezen
en/of keelpijn);
* als ze af en toe hoesten;
* met bekende chronische luchtwegklachten, astma of hooikoorts
zonder koorts en/of benauwdheid;
Kinderen mogen niet naar de opvang/school en moeten thuisblijven bij
verergering van deze klachten met hoesten, koorts en/of benauwdheid,
of als zij getest gaan worden en/of in afwachting zijn van het
testresultaat.
We gaan er vanuit dat jullie als ouders hierin ook echt je
verantwoordelijkheid nemen.
- In principe zijn er GEEN ouders meer in de school, ouders van de
peuteropvang mogen hun kind in de gang brengen (hierover heb ik
apart gemaild).
Ouders van kinderen uit de instroomgroep kunnen hun kind ook in de
gang brengen, echter….oudste instroomgroepers kunnen dat doorgaans
ook al prima zelf….kijk zelf maar even wat handig is….maar doe het dan
voor je kind (en niet voor jezelf :-) )
Mocht je even in de school zijn, draag dan een mondkapje.
- Probeer ook buiten de onderlinge afstand te hanteren.
Vergadering TB:
Maandagavond komt het toezichthoudend bestuur bijeen in
vergadering. Tijdens dit overleg zal o.a. toegezien worden op de
werkzaamheden die het dagelijks bestuur verricht.
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Jarigen
Komende week:
30 november:
Luca Verploeg, groep 8
02 december:
Guus Toonen, welkom
Febe Kosters, groep 7
Jackie Nout, groep 1a
04 december:
Bram Wallenburg, groep 3
05 december:
Jonathan van ’t Hof, groep 5
Femke Koops, groep 4
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Actie Schoenendoos:
In totaal hebben jullie 138 (!!) goed gevulde schoenendozen
ingeleverd. Deze zijn maandag opgehaald en zullen komende tijd naar
kinderen in Moldavië worden vervoerd! Namens de organisatie,
ontzettend bedankt voor de medewerking! Volgend jaar weer.
Schoolfruit:
Denken jullie eraan dat de kinderen op woensdag, donderdag en
vrijdag gratis schoolfruit krijgen? BVD!
Excursie groep 8:
In principe staat er voor groep 8 op donderdag een excursie naar het
Rijksmuseum op de planning. Zoals het er nu naar uit ziet kan deze
door gaan…..maar dat kan maandag weer anders zijn. Via Parro
houden de leerkrachten jullie op de hoogte.
Parro app:
Over Parro gesproken…….nagenoeg alle ouders hebben deze app
geïnstalleerd en zijn gekoppeld aan betreffende groepen.
Mocht er een mailadres van een andere ouder toegevoegd moeten
worden…geef dat dan even aan mij door dan maak ik ’t in orde.
Leerorkest:
Vandaag ronden de kinderen uit de bovenbouw het leerorkest
feestelijk af. Helaas minder feestelijk dan we gewend
zijn….desondanks maken we er wat moois van.
Ik zal een impressie van deze optredens met jullie delen!

Psalm/lied/tekst
van de week
Groep 1-3: November/december:
Openbaringen 22: 16
“ Ik, Jezus, ben de stralende
Morgenster.”
Groep 4+5:
Psalm 100: 4

Groep 6-8:
Psalm 25: 5

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

Sinterklaasfeest - 12 uur vrij - surprises - schoen zetten:
Zoals het er nu naar uit ziet komt Sinterklaas ook dit jaar weer op de
Goede Herderschool. Hoe deze beste man en zijn collega’s aan komen?
Geen idee….wel weet ik dat de kinderen op vrijdag 03 december
gewoon bij de bel naar binnen gaan! De ouders kunnen dan weer
lekker naar huis of aan het werk. Misschien komt hij wel? Misschien
komt hij niet? Misschien midden op de ochtend? We gaan ’t zien.
We zullen voldoende foto’s maken en deze met jullie delen.
De kinderen zijn allemaal vrijdag om 12 uur vrij!
Ik zag vanochtend dat de schoenen (of iets dat daar voor in de plaats
is gekomen voor de vergeten schoenen….) goed gevuld in het
klaslokaal stonden. De pietjes zijn dus in de school geweest
vannacht….spannend allemaal zeg!
Het is de bedoeling dat de kinderen uit de groepen 5 t/m 8 allemaal
op WOENSDAGOCHTEND mee naar school nemen! Het is namelijk leuk
dat de andere kinderen de kunstwerken van hun schoolgenoten kunnen
bewonderen.

