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

Nationale Sportweek
Als het weer het toelaat openen de groepen 5 t/m 8
vanochtend de nationale sportweek bij de Kanovijver in
Ermelo. Leuk dat dit voor ons georganiseerd is/wordt.
Sporten is lekker en doorgaans goed voor een mens, daar willen
we deze week ook de nadruk op leggen!
Ermelo schoon-actie
Afgelopen dinsdag is meester Yoshi met een aantal kinderen uit
verschillende groepen de buurt in gegaan om zwerfafval te
verwijderen. Dit deden we met het oog op de actie Ermelo
Schoon. Je staat er soms van te kijken wat voor troep er overal
ligt te slingeren…..! Mooi dat de kinderen dit gedaan hebben!

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
06-13 oktober:
Kinderboekenweek
07 oktober:
Voorleeswedstrijd
10 oktober:
Koffie-ochtend
Vergadering DB
17 oktober:
Culturele activiteit groep 7/8
18 oktober:
Excursie groep 1
19 oktober:
Gebedsgroep
21 oktober:
Spelletjesmiddag 5-8
24-28 oktober:
Herfstvakantie

Gebedsgroep

Aanstaande woensdag komt de gebedsgroep
weer bij elkaar bij Olga, aan de Lange Haeg
56. Rond 09 uur is iedereen van harte
welkom. Mocht je mee willen bidden voor
zaken in en rond de school dan ben je van
harte welkom.
Op school hebben we een zgn “gebedspot”,
die rouleert door de klassen. Kinderen en
collega’s die dat willen kunnen eventuele
gebedspunten kenbaar maken door hier een
briefje in te stoppen.

Corona ontwikkelingen
Hopelijk blijft het op dit vlak zo rustig als het momenteel het
geval is. Van sommige ouders krijg ik nog wel eens een vraag
over de huidige regels. Het is vrij simpel. Als een huisgenoot
positief test wil dat niet zeggen dat de andere huisgenoten ook
thuis moeten blijven. De afspraak is dat kinderen van harte
welkom zijn als ze (dagelijks) een negatieve zelftest hebben
gedaan dit om verdere uitbraken te voorkomen. Je kunt hier
van alles van vinden maar dat zijn de regels zoals we die op
school hanteren, gebaseerd op de protocollen die voor het
primair onderwijs gelden. Mochten er zelftesten nodig zijn,
vraag ze gerust aan de groepsleerkracht, ik heb er deze week
weer de nodige binnen gekregen. Met de ouders van kinderen
die thuiszitten vanwege corona zullen de groepsleerkrachten
individuele afspraken maken over eventueel (t)huiswerk. Dit
hangt van de situatie af uiteraard. Ziek is ziek, dat is helder!
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Jarigen
Komende weken:
19 september:
Mason Klok, groep 5
20 september:
Abel Koster, welkom
21 september:
Chanel Klop, groep 6

16-09–2022
MR-vergadering
Aanstaande maandag vergadert de MR weer met elkaar. Deze
vergadering zal vooral in het teken staan van een nadere
kennismaking met elkaar en de taakverdeling.
We hebben 3 nieuwe leden, namens het team komt collega
Eline in de plaats van Yoshi en Nicole en Pieter zullen Gerrit en
Lianne namens de ouders vervangen/vertegenwoordigen.
Naast bovenstaande zaken zullen een aantal lopende zaken op
school besproken worden en zal ik hen (schriftelijk) informeren
over wat onderwerpen die op dit moment spelen.
Mocht hierover wat te melden zijn dan zal de MR dat uiteraard
via dit medium naar jullie doen. Voor vragen/opmerkingen is de
MR bereikbaar via mr@goedeherderschool.nl

22 september:
Mees de Vries, groep 6
23 september:
Jayden Drost, groep 6
Bram Endendijk, groep 7
24 september:
Kevin Grift, groep 2

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:
Johannes 1: 29
“Daar is het Lam van God, dat de
zonde van de wereld wegneemt.”
Groep 6-8:
Daniël 11: 35
“Het volk dat zijn God kent, zal
sterk zijn en daden doen.”

Volgende week:
Appel/Peer/Watermeloen

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

Vriendelijke groet,
Jozias de Koeijer

Crea-ochtend/middag
Komende (2) woensdagochtenden en (2) vrijdagmiddagen
hebben de leerlingen van de groepen 3 t/m 8 hun creamomenten. We zullen dan groepsoverstijgend te werk gaan.
De groepen 3/4 doen dit op de woensdagochtend en de andere
groepen op de vrijdagmiddag. We gaan er vanuit dat dit weer
een paar leuke momenten zijn.
In de jaarplanning staan de overige data opgenomen.
Inloop spreekuur CJG
Vanuit school hebben we een goede samenwerking met het
CJG. Petra Smit is als jeugd- en gezinswerker aan onze school
verbonden en zij denkt mee als er vragen zijn rondom de
ontwikkeling en opvoeding van kinderen.
Daarnaast is er ook altijd een jeugdverpleegkundige betrokken
bij onze school. Helaas is dat op dit moment nog niet het geval
vanwege een vacature, maar we hopen dat die in de loop van
het schooljaar weer opgevuld zal worden.
Gelukkig gaan de gezondheidsonderzoeken bij de kleuters wel
gewoon door en kunnen we bij vragen ook altijd terecht bij de
jeugdarts. Binnenkort is er op school weer een inloopspreekuur,
waar je met je vragen over opvoeding en gezondheid terecht
kan. We zullen de inloopspreekuren in de Babbelaar
aankondigen. Petra stelt zich in de bijlage nader aan jullie
voor.

