Editie 02. 2022-2023

02-09–2022

BABBELAAR
“Goede Herderschool, geeft uw kind de ruimte!”
Kalender:
Week van 05 september:
Start schoolfruit
05 september:
Vergadering Dagelijks Bestuur
06 september:
Informatie-avond
Speelgoedmiddag groep 1/3
10 september:
Oud papier
12 september:
Vergadering Ouderraad
16 september:
Actie Ermelo Schoon
Familie fietstocht 15-18 uur
19 september:
Vergadering MR
21 + 28 september:
Crea-ochtend groep 3/4
Gebedsgroep
23 + 30 september:
Crea-middag groep 5/8
26 september:
Kick off cultuur
27 september:
Fietsenkeuring
29 september:
Zorgteam
02 oktober:
Hanneke van Kesteren jarig
03 oktober:
Vergadering Toezichthoudend best.
04 oktober:
Speelgoedmiddag groep 1/3
05 oktober:
Studiedag groep 1/3
Voetbaltoernooi groep 3/4
07 oktober:
Voorleeswedstrijd

Informatie-avond (herhaling van bericht van vorige week!)
Het is alweer een tijdje geleden dat we deze avond live
organiseerden, leuk dat dit nu wel kan.
Op dinsdagavond 06 september is de informatie avond op
school, tijdens deze avond krijgen jullie van de leerkracht(en)
allerhande praktische informatie te horen over het reilen en
zeilen in de groep (en ook wat algemene info over de bredere
schoolzaken).
De tijden:
19.15-20.00 uur: groep 5 t/m 8
20.15-21.00 uur: groep 1 t/m 4
Tussendoor staat de koffie/thee voor jullie klaar.
We rekenen op een grote opkomst! Naast het nuttige is het
denk ik ook goed dat we elkaar weer eens in groepsverband
zien. Van veel ouders hoorde ik afgelopen anderhalf jaar dat
dat juist iets is dat nogal gemist is. Maak dan van de
gelegenheid gebruik om dit gemis in te halen :-)
Speelgoedmiddag groep 1-3
Dinsdag is het speelgoedmiddag voor de groepen 1 t/m 3.
Mochten de kinderen wat leuks mee willen nemen naar school
dan is a.s. dinsdag die mogelijkheid.
Oud papier - HULP GEVRAAGD - REMINDER!
Op mijn oproep van vorige week heb ik echter geen enkele
reactie gehad…..dat is een beetje jammer want nu is ’t aantal
helpers toch te weinig voor de werkzaamheden die verricht
moeten worden. Wie wil 2x per jaar een keer een ochtend
helpen, samen met een 25-tal anders ouders?
Graag aanmelden bij mij, zorgen we dat je in overleg op de
planning komt te staan!
Privacy-voorkeuren aangeven
In het kader van het zorgvuldig omgaan met
de privacy van onze leerlingen kunnen jullie
je voorkeuren aangeven in Parro.
Het gaat hierbij met name om het delen van
fotomateriaal via Parro, de website, een
schoolgids etc. Je kunt in Parro aangeven
wat voor jou wenselijk is.
Ik zet de optie open t/m volgende week
vrijdag (09 september).
Vanaf dat moment is het voor de collega’s ook helder welke
wensen bij welke ouders leven rondom dit onderwerp.
De meeste ouders hebben dit vorig jaar reeds ingevuld maar
mocht je iets willen wijzigen dan kan dat dus vanaf vandaag t/
m volgende week vrijdag. Mocht je nadien iets willen
aanpassen dan moet je me dat even laten weten en zet ik die
optie weer open.
Het gaat hierbij voornamelijk om de nieuwe ouders, zij hebben
dat vorig jaar in elk geval niet gedaan!
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Jarigen
Komende weken:

05 september:
Liset van der Meulen, welkom
Stan Schouten, groep 4
06 september:
Jeroen van Nijhuis, groep 8
08 september:
Vincent de Vries, groep 5
10 september:
Sem Klaassen, groep 4
11 september:
Jort de Vroom, groep 4

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

Groep 4+5:
Lied:
“Ik was hongerig en je gaf mij te
eten.” (Elly en Rikkert)
Groep 6-8:
Lied:
“Samen in de naam van Jezus”.

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

Vriendelijke groet,
Jozias de Koeijer

02-09–2022
Schoolfruit

Vanaf volgende week hebben we weer
(tenminste) 20 weken schoolfruit, de levering
is gepland op maandagmiddag, dat wil zeggen
dat we op dinsdag, woensdag en donderdag
fruit uitdelen. Op betreffende dagen hoef je
dus voor de kleine pauze (10.30 uur) in
principe dus geen eten mee te geven.
Ik zal in de Babbelaar steeds aangeven wat
het fruit voor de nieuwe week is.
Mooi dat dit initiatief nu al vanaf het begin van het schooljaar
is, 3 dagen gratis fruit voor de leerlingen!
Bijbelteksten, liederen en psalmen
Het was op veel scholen, ook op de Goede Herderschool, een
gewoonte om wekelijks een psalm aan te leren. Deze werd dan
dagelijks gezongen en uitgelegd en aan ’t eind van de week
voor in de klas overhoord. Uiteindelijk belandde er dan een
cijfer op het rapport voor “psalmversje”.
Al enige jaren zijn we van die traditie afgestapt.
We vinden het aanleren van mooie liederen, bekende psalmen
en aansprekende bijbelteksten belangrijk, de overhoringprikkel hebben we echter losgelaten.
Wekelijks staat bijv. wel een “lied van de week” op het
programma. We zingen dit lied dagelijks en op deze manier
wordt door herhaling het lied ‘eigen gemaakt’ door de
leerlingen. Om aan te geven welk lied/psalm/bijbeltekst dat is
zet ik dit wekelijks in de nieuwsbrief. Indien gewenst kun je
dat dus thuis ook nog met de kinderen zingen o.i.d.
We overhoren het geheel dus niet meer op school maar
besteden er nog steeds wel degelijk aandacht aan.
Een traditie vullen we dus op een andere manier in dan jullie
misschien zelf vroeger gewend waren op school!
Fietstocht vrijdag 16 september
Jullie zijn allemaal van harte welkom om op deze middag mee
te doen aan de fietspuzzeltocht door de buurt! De ouderraad
organiseert deze gezellige activiteit.
Tussen 15.00 en 15.45 uur kunnen jullie starten vanaf het
schoolplein, deelname is €1,- per deelnemer. Voor dit bedrag
krijg je een fietspuzzeltocht en wat lekkers (vooraf of na
afloop). Na afloop is de gelegenheid om nog wat bij te praten
en is er wat lekkers (broodjes knakworst/hamburger voor de
liefhebbers) verkrijgbaar. Het zou leuk zijn als velen van de
gelegenheid gebruik maken om een rondje te fietsen.
De start is dus gefaseerd (tussen 15.00 en 15.45 uur) en “het
einde” eveneens. Rond 17.30 uur is het “klaar” maar zit ’t er
voor jullie om 17.00 uur al op dan kan je uiteraard ook naar
huis gaan op het moment dat ’t dat zelf wilt.
Welkom!
Vergadering DB
Aanstaande maandag vergader ik voor het eerst dit schooljaar
met het dagelijks bestuur. In principe geef ik de dagelijkse
leiding aan de school als directeur-bestuurder. Dit dagelijks
bestuur wordt aangevuld met Wouter Timmer en Liesbeth Knol.
Op gezette tijden spreken we de nodige lopende schoolzaken
met elkaar door. Om taken en verantwoordelijkheden van
elkaar te scheiden hebben we ook een toezichthoudend
bestuur. De namen hiervan zijn te vinden op de site in en de
schoolgids. Tezamen vormen we het algemene bestuur.

