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

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-ochtend groep 3-4
Crea-middag groep 5 t/m 7
04 juni:
Aalt en Jozias jarig
06 juni:
2e Pinksterdag,allen vrij
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
21 juni:
Culturele activiteit groep 1/2
Maken groepsfoto’s
24 juni:
Rapport 2 mee naar huis
Open huis GHS voor mensen die
benieuwd zijn naar de nieuwe
school! Zegt het voort!!

Volgende Nieuwsbrief
Met het oog op het lange hemelvaartsweekend zal komende week geen
Babbelaar verschijnen. Het volgende schrijven komt uit op vrijdag 03
juni. Tussendoor volgen via Parro mogelijk wat algemene berichten.
Bestuurs - en MR-vergadering
Afgelopen maandag ben ik aanschoven bij de MR om de formatie
(lerarenverdeling) voor het nieuwe schooljaar toe te lichten.
Voor de plannen die zijn voorgelegd kreeg ik de handen opeen en deze
zijn dus goedgekeurd. Verder zijn hebben we een aantal lopende
zaken doorgesproken. Mooi om te zien dat binnen de MR op een goede
manier meegedacht wordt aan de schoolorganisatie.
Daarna was een vergadering van het algemene schoolbestuur, dus de
gecombineerde vergadering van toezichthouders en dagelijkse
bestuurders. Ook hierin is de personele bezetting toegelicht en hebben
we lopende zaken doorgenomen. We hebben het o.a. ook gehad over
een aantal landelijke ontwikkelingen die im het nieuws te volgen zijn.
Denk hierbij o.a. aan het wegwerken van de leerachterstanden
rondom corona en de landelijke plannen daaromtrent.
Ada Schreuder heeft bij de laatste ledenvergadering afscheid genomen
van het schoolbestuur, van deze plaats wil ik haar hartelijk bedanken
voor haar inzet. Namens het bestuur heeft Ada de medewerkers van
school vaak voorzien van heel mooie attenties en ook is er op een
goede manier meegedacht met praktische schoolzaken. Dankjewel!!
Excursie groep 3
De kinderen en leerkrachten van groep 3 gaan a.s. woensdag met
elkaar op stap. Ze zoeken het dit keer niet ver weg maar brengen een
bezoek aan Reintje Vos. Hier in Ermelo zullen ze onder professionele
leiding genieten van hetgeen de natuur hen te bieden heeft!
Spelletjesochtend groep 4 t/m 8
Aanstaande woensdag mogen de kinderen uit de groepen 4 t/m 8
spelletjes meenemen naar school, het laatste deel van de ochtend
brengen ze spelend met elkaar door. Kies wat leuke bordspellen uit en
maak er een gezellig uurtje van met elkaar.
Toetsweek
Vanaf 30 mei starten de kinderen weer met hun cito-toetsen. Aan de
hand van deze methode-onafhankelijke toetsen zullen de kinderen
laten zien wat ze op dat moment in hun mars hebben bij de
verschillende vakken. Omdat we deze toetsen 2x per jaar afnemen
ontstaat een mooie doorgaande lijn en is te zien hoe de ontwikkeling
van de individuele leerlingen, groepen en schoolbreed verloopt.
Aan de hand van de uitslagen van deze toetsen kunnen we bepalen hoe
het aanbod in het nieuwe jaar zal zijn. We nemen de uitkomsten
hiervan mee in de overdrachtsgesprekken die plaatsvinden tussen de
IB-er (Gea Lokhorst), de huidige leerkracht en de nieuwe leerkracht.
Op deze manier willen we dat de start van een leerling in zijn/haar
nieuwe groep zo soepel mogelijk verloopt.
Crea-ochtend/middag
Op 03 en 10 juni hebben we in de school creatieve ochtenden.
’s Ochtends voor de groepen 3 en 4 en in de middag gaat de
bovenbouw creatief aan de gang!
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Jarigen
Komende weken:
24 mei:
Nathan de Vreugd, groep 1a
27 mei:
Vesper Grootjans,
welkom na de vakantie
28 mei:
Elin Jansen, groep 2
Teun Kodde, groep 5
30 mei:
Jackie Dooijewaard, groep 5
01 juni:
Yula Jansen, groep 2
04 juni:
Vivyan van Bilsen, groep 3
05 juni:
Roselie Veleke, groep 7

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 2 weken:
Groep 4+5:
Psalm 62: 1
Lied: “Dit is mijn gebod dat gij
elkander liefhebt”
Groep 6-8:

20-05–2022

Ouderraadsvergadering
Aanstaande maandag vergadert de ouderraad om de activiteiten van
de laatste schoolweken met elkaar door te spreken.
Na een hele periode van relatieve rust door corona kunnen nu gelukkig
weer veel activiteiten doorgaan. Mooi dat we zo’n actieve groep met
ouders hebben die zich inzetten voor de kinderen op school!
Een goede vergadering gewenst voor jullie.
Open Huis - vrijdag 24 juni: 15-18 uur:
Nu het jaar tegen het eind loopt zitten we al bijna 2 jaar in ons
nieuwe gebouw, het bevalt ons ontzettend goed. Helaas kon vanwege
de bekende redenen de school lange tijd niet voor publiek opengesteld
worden…..helaas, maar het is niet anders.
Vorige week woensdag hebben de opa’s en oma’s al een kijkje kunnen
nemen in het nieuwe gebouw, dat was erg leuk. De meeste ouders
hebben ook al de gelegenheid gehad maar ook horen we van veel
buurtgenoten en oud-leerlingen regelmatig dat ze een kijkje in de
school leuk zouden vinden. En, mocht je als ouder de school nog niet
gezien hebben van binnen dan kan je uiteraard ook een kijkje nemen!
We hebben even gekeken wat leuk, handig en haalbaar is. We willen
die gelegenheid voor de zomervakantie bieden en zijn uitgekomen op
vrijdag 24 juni. Tussen 15 uur en 18 uur is iedereen welkom die de
school nog niet van binnen heeft gezien. Of als je een opa, oma,
buurman, buurvrouw hebt die de school wil zien…..wees dan welkom.
Woon je dus in de buurt (Horst en Telgt) wijs je buurtgenoten er dan
ook gerust op…. Uiteraard zijn oud-leerlingen ook van harte welkom.
De koffie/thee staat klaar.
(Het is dus in principe geen open huis voor de huidige leerlingen,
uiteraard kunnen die wel met mee komen als ze hun opa of oma o.i.d.
de school willen laten zien maar er is voor de kinderen niks bijzonders
geregeld). Wordt vervolgd voor meer details!
Open inloop, vanaf 01 juni weer op woensdag
Voor de corona-periode hadden we op woensdag altijd een open
inloop, dat willen we weer in gaan voeren. Vanaf woensdag 01 juni
zijn jullie als ouders tussen 08.30 - 09.00 uur weer welkom om een
kijkje je nemen in de klas van je zoon/dochter. Om 09.00 uur gaat de
bel, dan is het ook de bedoeling dat je de kinderen weer gewoon hun
werk laat doen en zelf lekker vertrekt :-)
De kinderen uit groep 1 en 2 hebben op vrijdag hun open inloop,
hiervoor gelden dezelfde tijden als op woensdag. Groep 2 heeft dus op
woensdag GEEN open inloop!
Voetbaltoernooi, dames groep 7/8
De dames uit groep 7/8 hebben het woensdag bij de regionale
wedstrijden goed gedaan!

Psalm 130: 3
Lied: “Jezus overwinnaar”

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

