Editie 23. 2021-2022

13-05–2022

BABBELAAR
“Goede Herderschool, geeft uw kind de ruimte!”
Kalender:
16 mei:
Algemene bestuursvergadering
MR-vergadering
18 mei:
Gebedsgroep
Regio wedstrijden dames groep 8
23 mei:
Ouderraadsvergadering
25 mei:
Excursie groep 3
Spelletjesochtend groep 4-8
26 + 27 mei:
Hemelvaartsweekend
30 mei - 08 juni:
Toetsweek
03+10 juni:
Crea-middag groep 5 t/m 7
04 juni:
Aalt en Jozias jarig
06 juni:
2e Pinksterdag,allen vrij
07 + 14 juni:
Cree-middag groep 3/4
07 juni:
Speelgoedmiddag 1-2
08-10 juni:
Schoolkamp groep 8
09 juni:
Inloopspreekuur zorgteam
14-16 juni:
Avond1daagse
15 juni:
Gebedsgroep
17 juni:
Studiedag groep 1-8
20 juni:
DB-vergadering
Schoolreis groep 1, groep 2 vrij

Verkeersexamen:
Voor de vakantie hebben de leerlingen uit groep 7 het verkeersexamen
gedaan. Alle leerlingen zijn geslaagd en kunnen zich veilig in het
verkeer begeven! Goed gedaan, ook een compliment voor meester Aalt
die dit in goede banen heeft geleid.
Koningsdag en 04 mei herdenking:
Diezelfde leerlingen hebben een aandeel geleverd aan deze bijzondere
bijeenkomsten. Op 27 april heeft een aantal kinderen de vlag in de top
gehesen bij de aubade voor het gemeentehuis.
De kinderen hebben op school met de groep een gedicht geschreven
met de 4 mei-herdenking in hun achterhoofd. Dit gedicht is bij het
monument door een paar leerlingen voorgelezen. Mooi dat we hier als
school een bijdrage aan hebben kunnen leveren.
Goed gedaan, jongens en meiden.
Centrale Eindtoets Cito
Voor de vakantie hebben de kinderen uit groep 8 de centrale eindtoets
gemaakt. De uitkomsten verwachten we uiterlijk voor het
Hemelvaartsweekend en zullen we dan met de kinderen meegegeven.
Waar nodig zullen schooladviezen worden heroverwogen. We gaan er
sowieso vanuit dat alle kinderen uiteindelijk op het gewenste niveau
uit zullen komen.
In een later stadium zullen we een analyse van de eindtoets met jullie
delen. Op basis van deze uitkomsten kunnen we ook als school dan
bepaalde conclusies trekken voor/over ons onderwijs.
Korfbaltoernooi:
Door heel veel kinderen is afgelopen week enthousiast gekorfbald.
Er zijn prijzen in de wacht gesleept en er is op een sportieve wijze
met elkaar gespeeld. Het weer werkte uiteraard ook goed mee om er
een groot succes van te maken!
Schoolovernachting:
Over een succes gesproken….dat was de schoolovernachting zeker!
Wat hebben de kinderen het leuk gehad en hetzelfde was van
toepassing op het schoolteam. Super leuk om te zien dat de kinderen
van jong tot oud in en rond de school zijn blijven “slapen”.
Alle ouders die hebben meegeholpen met dit spektakel, bedankt voor
jullie inzet. Mooi dat dit zo enthousiast is gedaan.
In principe hebben we 1x in de 4 jaar een dergelijke overnachting.
We hebben in elk geval een mooie ervaring om een tijdje op te teren.
Schoolplein
Met dit mooie weer is het extra genieten van het mooie schoolplein.
Het amfitheater krijgt intussen ook goed vorm.
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Jarigen
Komende weken:

17 mei:
Monica van Nijhuis, groep 8

13-05–2022
Bestuurs - en MR-vergadering
Maandag komt zowel het bestuur als de MR bijeen in vergadering.
Er zullen allerhande lopende zaken worden besproken. Ik zal o.a. de
formatie (lerarenverdeling) voor het nieuwe cursusjaar nader
toelichten. Het geheel ziet er weer goed uit, veel collega’s die de
klassen bemensen en ondersteunen. Mooi zo!
Officieel zal de verdeling na de studiedag van 17 juni via de
nieuwsbrief verspreid worden.
Eventuele bespreekpunten voor de MR mogen naar
mr@goedeherderschool.nl gemaild worden.

18 mei:
Joas Noteboom, groep 2

En, het spreekt voor zich dat als er algemene vragen of opmerkingen
zijn dat ik het eerste aanspreekpunt ben. Jullie weten mij te vinden.

21 mei:
Jari Diepeveen, welkom
Sarah van de Beek, groep 2
Ziva Bosch, groep 2

Inschrijven leerlingen
Om een goed beeld te hebben van het aantal leerlingen in de toekomst
en om je plekje te garanderen is het verstandig om ook de jongste
kinderen uit het gezin alvast in te schrijven op school. Voor kinderen
met geboortejaar 2018 en 2019 zitten we (helaas) helemaal vol, voor
kinderen die in 2020 zijn geboren hebben we nog een paar plekjes vrij.
Gelukkig hebben we voor kinderen met geboortejaar 2021 en 2022 nog
volop plek…..maar, mocht je er daar eentje ‘van hebben’, inschrijven!
Het formulier staat op de website www.goedeherderschool.nl

22 mei:
Gertina van Winkoop, groep 8

Voetbaltoernooi, dames groep 7/8
Aanstaande woensdag doen de meiden uit groep 7/8 mee aan de
regionale kampioenschappen van het voetbaltoernooi. Omdat ze
kampioen zijn geworden van Ermelo mogen ze nu de volgende ronde
spelen. Heel veel succes gewenst!
Gebedsgroep
Aanstaande woensdag komt de gebedsgroep bijeen bij Tineke
Veeningen, adres Telgterweg 269. Om 09 uur is iedereen van harte
welkom. De kinderen uit de groepen kunnen ook hun gebedspunten
aanreiken aan deze groep, dit doen ze middels een zgn. gebedsbeker.
Een mooi initiatief om hier extra aandacht aan te besteden.

Psalm/lied/tekst
Groep 1-3: Mei/Juni/Juli
Psalm 61: 5
“Laat mij altijd wonen in uw tent, veilig
verscholen onder uw vleugels.”
Komende week:
Groep 4+5:
Jesaja 53: 4
“Maar Hij was het die onze ziekten
droeg, die ons lijden op zich nam.”
Groep 6-8:
Micha 7: 7
“Maar ik, ik blijf uitzien naar de Heer, ik
blijf hopen op de God die mij redding
zal brengen.”

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

Opa en oma-ochtend
Het was ontzettend gezellig afgelopen woensdagochtend in en om de
school. Heel veel opa’s en oma’s hebben de moeite genomen om,
vanuit het hele land, naar de open ochtend te komen.
Het was een groot succes. Leuk om te zien hoe enthousiast de (klein)
kinderen reageren op de aanwezigheid van hun opa en/of oma.

