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

Kalender:
07 december:
Geanne jarig
Speelgoedmiddag groep 1-3
08 december:
Alle leerlingen vrij i.v.m.
studie-ochtend
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
12 januari:
Hoofdluiscontrole
17 januari:
DB-vergadering
OR-vergadering

Corona maatregelen:
Er is al veel gezegd over dit onderwerp. Daarom kort, puntsgewijs nog
de belangrijkste zaken:
- We zijn blij dat we de school momenteel kunnen runnen zoals we dat
doen. In de achterliggende (en momenteel) periode hebben we veel
fulltime leerkrachten gehad die korte of langere tijd afwezig waren.
Door de flexibele opstelling van heel veel collega’s hebben we
nauwelijks “ nee hoeven te verkopen”. Daar zijn we blij mee. Als je
om je heen kijkt zie je dat helaas ook anders is. We zullen er denk ik
niet aan ontkomen om zo nu en dan een groep een dagje thuis te
laten. Vooralsnog is dat beperkt gebleven en we zullen er ook alles aan
doen om dit te beperken. We maken hierin de afweging tussen: wat is
noodzakelijk voor de groep en wat is haalbaar voor het team.
- Het dragen van de mondkapjes voor de bovenbouwgroepen werkt
prima. We gaan hier ontspannen mee om en de kinderen vinden ’t
geen enkel probleem.
- Helaas hebben we wel te maken met gezinnen die langere tijd
thuiszitten. We proberen in goed overleg met leerkracht en ouders te
bepalen waar de wens/noodzaak/behoefte/mogelijkheid voor het
(t)huiswerk ligt. Ook hierin: we kunnen niet toveren maar doen er wel
alles aan om dit allemaal zo soepel mogelijk te laten verlopen.
- Mochten er zich bijzondere situaties op gezondheidsgebied op school
voordoen dan heb ik hierover contact met de GGD.
Kinderen in de basisschoolleeftijd met milde klachten blijven thuis:
Kinderen met milde klachten laten zich testen bij de GGD.
Bij een negatief testresultaat kunnen zij naar school. Anders blijven zij
thuis totdat hij/zij klachtenvrij zijn.
Studiedag
Woensdag 08 december zijn de kinderen van de groepen 4 t/m 8 vrij
i.v.m. een studiedag, deze stond reeds aangegeven in de schoolgids.
Ik heb de ouders uit groep 2/3 deze week gemaild dat ook de kinderen
uit deze groepen op de 8e vrij zijn. De collega’s kunnen zich dan o.a.
richten op de activiteiten die komende weken aangepast
georganiseerd gaan worden.
Parro app:
Het is heel goed om te zien dat nu alle gezinnen zijn aangesloten op
deze app. Top! We krijgen hier positieve feedback op van veel ouders.
Komende tijd zullen we de opties voor de app wat uitbreiden.
Het is belangrijk dat jullie allemaal de app in elk geval regelmatig in
de gaten houden omdat dit de manier is waarop de communicatie
vanuit de school verloopt. Mocht je bijvoorbeeld een ziekmelding
willen doorgeven, doe dat dan ook via de app. Dit kan via
“ gesprekken”, daar voeg je de groepsleerkracht en mij toe aan het
gesprekje en dan ontvangen we beiden een melding. Nu moet ik de
melding steeds doorgeven aan de leerkracht, op zich niet erg, maar
het is handiger dat ’t ook direct naar de groepsleerkracht gaat. Dus
graag ZOWEL groepsleerkracht als ondergetekende in 1 gesprek (chat)
informeren. Uiteraard mag er ook gebeld worden als er wat uitgelegd
moet worden over de absentie. Als het echter een “huis, tuin en
keukenafwezigheid” is dan dus graag via de chat melden.
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Jarigen
Komende week:
06 december:
Bart van Diest, welkom
09 december:
Madelin Moerdijk, groep 5
Rick Wiegersma, groep 6
10 december:
Lynette Hop, groep 6

Psalm/lied/tekst
van de week
Groep 1-3: November/december:
Openbaringen 22: 16
“ Ik, Jezus, ben de stralende
Morgenster.”
Groep 4+5:
Filippenzen 4: 6
“Wees in geen ding bezorgd, maar
laat uw verlangen in alles, door
bidden en smeken, met dankzegging
bekend worden bij God.”
Groep 6-8:
Jesaja 9: 5
“Een kind is ons geboren, een zoon is
ons gegeven; de heerschappij rust
op zijn schouders. Deze namen zal
Hij dragen: Wonderbare raadsman,
Goddelijke held, Eeuwige vader,
Vredevorst.”

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

Jozias de Koeijer
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Leerorkest:
Binnen de mogelijkheden die we toen hadden hebben we het
leerorkest op feestelijke wijze in de school kunnen afsluiten.
We hebben de optredens per groep gedeeld via Parro in betreffende
groepen. Het is de bedoeling dat we dit leerorkest jaarlijks laten
terugkeren voor de groepen 5 t/m 8. Momenteel ben ik met een
andere school in Ermelo bezig om te zien of we een dagdeel in de
week voor de andere groepen een muziekdocent kunnen inhuren die
de muzieklessen gaat verzorgen. Wordt vervolgd!
Buitenterrein:
Zoals jullie hebben kunnen zien worden de punten op de i gezet op en
rond ons buitenterrein. Er is een mooie bank geplaatst rondom de
boom aan de voorzijde, de schaapjes zijn weer terug bij de stal en
liggen in de voortuin. Ook is er een mooie bank aan de kant van het
Rode Schuurderwegje gekomen.
Deze week is een start gemaakt met de aanleg van het amfitheater.
De grond is opgehoogd en de contouren zijn overduidelijk zichtbaar.
Helaas moeten we weer een tijdje wachten voordat dit een vervolg
krijgt. Het inzaaien van het gras zal later plaatsvinden en ook moet
het metselwerk rondom de buitenlesplaats later plaatsvinden.
Het voordeel is dat we sowieso geen buitenlessen gaan organiseren in
de winter….dat scheelt! In het voorjaar kunnen we er goed gebruik van
maken, dat is zeker zo!
Geanne jarig:
Dinsdag verjaart onze collega Geanne. Van harte proficiat en hopelijk
heb je een gezellige dag met je gezin! Maak er een mooi jaar van.
Sinterklaasfeest
Vorige week was er hectiek binnen de school. Een puinhoop in veel
lokalen. De pietjes hadden er een zooitje van gemaakt. Gelukkig
waren de schoenen goed gevuld en werd alles snel opgeruimd.
Verderop in de week was er grote onrust. De school was opgebeld door
een zieke sint…..het is maar zeer de vraag of hij langs kan komen!
De kinderen hebben allerlei plannen bedacht om sinterklaas snel weer
op de been te krijgen….echter, tot op het moment van vandaag is het
maar de vraag of hij straks naar school komt.
Hoe dan ook zal dat pas later op de ochtend het geval zijn want hij
moet goed uitrusten en ALS hij komt zal dit later zijn. Ouders kunnen
dus rustig naar huis of het werk gaan en hoeven (mogen :-) ) niet te
blijven wachten!
De kinderen uit de groepen 5 t/m 8 hebben trouwens schitterende
werkstukken gemaakt zeg! Complimenten. Wat ziet dat er allemaal
mooi uit. We hebben veel creativiteit binnen onze school.
Met elkaar hopen we er vandaag, ondanks het sterk aangepaste
programma, een fantastische dag van te maken!

