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

Volgende Nieuwsbrief
Het volgende schrijven verschijnt volgende week vrijdag 01 juli, dit is
dan tevens de laatste Babbelaar van dit schooljaar.

27 juni:
Schoolreis groep 2, groep 1 vrij
Schoolreis groep 3-7
Groep 8: oefenen musical

Open huis - 24 juni - leerlingen 14 uur vrij!
Vandaag hebben we een open huis voor alle oud-leerlingen, oud-ouders
en bewoners van Horst en Telgt (en daarbuiten…)!
Dit open huis is van 15.00-18.00 uur

28 juni:
Facultatieve praatmiddag

Schoolreisjes
Maandag gaat groep 2 op schoolreisje naar de Julianatoren, de
leerlingen uit groep 1 zijn die dag vrij. De kinderen uit groep 3 t/m 7
gaan naar Pretpark Hellendoorn. De leerlingen uit groep 8 zijn wel
gewoon op school zij hebben dan alle tijd en ruimte om in de grote hal
op het podium de musical te oefenen.

30 juni en 01 juli:
Afscheid groep 8
04 juli:
Doorschuif/wenmiddag
Schoonmaakavond
05 juli:
Speelgoedmiddag groep 1-2
08 juli:
12 uur: zomervakantie
15 juli:
Jacqueline van Dongen jarig
17 juli:
Gert Schipper jarig
23 juli:
Laura vd Groep (schoonmaak) jarig
27 juli:
Yoshi van Dijk jarig
04 augustus:
Bertie van den Berg jarig
22 augustus:
Start nieuwe schooljaar

DB-vergadering
Afgelopen maandag hebben we de laatste vergadering van het
dagelijks bestuur gehad. Met elkaar hebben we allerhande lopende
zaken doorgesproken ook zijn we met de plannen voor het nieuwe jaar
bezig geweest.
MR-vergadering
Ook de MR had haar laatste overleg van dit jaar. Zoals in een vorige
Babbelaar al is geschreven hebben de leden daar enkele formele zaken
besproken en goedgekeurd. Dank voor jullie inzet in dit schooljaar.
Wenmiddag
Maandagmiddag 04 juli is er een wenmiddag op school. De nieuwe
leerlingen zijn hiervoor al via de mail door de nieuwe leerkrachten
uitgenodigd en de overige kinderen schuiven die middag door naar hun
nieuwe groep.
Schoolfotograaf
Dinsdagochtend was de schoolfotograaf aanwezig. Dit jaar heeft zij de
groepsfoto’s voor haar rekening genomen.
Via Parro krijgen jullie de link om de foto te bestellen. Als je de foto
wilt dan moet je die zelf bestellen, dit gaat buiten de school om.
Mocht je de foto uiterlijk maandag bestellen dan zijn er geen
verzendkosten (alles komt dan als bulk naar school toe). Mocht je ‘m
na maandag nog willen dan kan dat maar dan betaal je daar zelf de
verzendkosten voor.
Schoonmaakavond
Maandagavond 04 juli is er een gezellige avond in de school. We willen
dan namelijk tussen 18.30-20.30 uur de school onder handen nemen.
Met elkaar maken we de kasten, het speelgoed en de stoelen en tafels
in de school schoon. Aanmelden kan via Parro, een verzoek hiertoe
zullen we begin volgende week uit doen gaan.
Vele handen maken licht werk en met elkaar kunnen we het nuttige
(schoonmaken) en het aangename (gezelligheid met elkaar) verenigen.
Alvast dank voor jullie enthousiaste medewerking.
Ik zal zorgen dat de catering goed geregeld is!
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Jarigen
Komende weken:
27 juni:
Nick van der Deure, groep 7
29 juni:
Ellis de Vries, groep 1a
30 juni:
Gijs Koster, groep 2
02 juli:
Daerièl Windhorst, groep 6
03 juli:
Esmé Prins, groep 1a
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Afscheid groep 8
Volgende week staat het afscheid van groep 8 centraal. De hele week
zal door de school het geluid van de musical te horen zijn. De ouders
van groep 8 zijn momenteel druk doende om het decor voor dit
optreden mooi te maken. Heel leuk allemaal.
De ouders en kinderen van groep 8 bieden de andere leerlingen op
vrijdag 01 juli een maaltijd aan, omdat we het leuk vinden dat de
onderbouw ook kan meegenieten van dit samenzijn zal dit tussen
11.15 uur en 12.00 uur plaatsvinden, daarna gaan de
onderbouwkinderen naar huis, zoals altijd op de vrijdag.
Voor deze maaltijd moeten de kinderen zelf een bord en bestek
meenemen (een beker is NIET nodig). Ook is het mooi als er wat
picknickkleden mee kunnen want het is de bedoeling dat we buiten
gaan eten en dan is ’t gezellig om met elkaar op een kleedje te zitten.
Heb je zo’n kleed, geef dat dan mee naar school, BVD!
De groepen 5 t/m 7 kunnen ’s middags van de musical genieten.
Vrijdagavond hebben we vanaf 18.30 uur de officiële afscheidsavond
van groep 8. Dit is altijd een gezellige en bijzondere avond.
Na die avond is het dan echt gedaan voor Lauren, Jayden, Emilie,
Sabine, Ryan, Yara, Ruben, Aloysa, Mayella, Jelle, Zefanya, Mirthe,
Ilse, Thomas, Marc, Monica, Dana, Femke, Dinand, Morris, Aäron, Mart,
Isa, Fleur, Luca, Louise, Evan, Esmée, Divienn en Gertina.
In totaal zwaaien we 30 leerlingen uit en ook in deze nieuwsbrief
wensen we ze alle goeds en van harte Gods Zegen toe in de toekomst.
Bedankt voor wie jullie voor onze school zijn geweest.
Ook staan we die avond stil bij een aantal afscheidnemende ouders,
op deze plaats wil ik jullie hartelijk bedanken voor jullie inzet voor de
school in achterliggende jaren en voor het vertrouwen dat jullie in ons
hebben gehad. Het ga jullie goed.
Rapport en praatmiddag
Vandaag krijgen de kinderen hun rapport mee naar huis. Naast de
uitkomsten van de toetsen die de kinderen thuis kunnen leren en de
reguliere spelling en rekenlessen zijn ook de uitslagen van de laatste
cito-toetsen te zien.
Mocht je n.a.v. deze rapportage behoefte hebben om hierover in
gesprek te gaan met de leerkracht dan kan je hiervoor tot uiterlijk
maandagochtend (09 uur) aanmelden via Parro. De uitnodiging
hiervoor is reeds verstuurd via Parro. Mocht je geen behoefte hebben
om een gesprek te voeren, dan is dat uiteraard ook prima.

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:
Psalm 116: 11
Groep 6-8:
Psalm 19: 1
Namens mijn collega’s wens ik
iedereen een heel mooi weekend toe.

Vriendelijke groet,
Jozias de Koeijer

Formatie nieuwe schooljaar
Vorige week hebben we de leraarverdeling verstuurd. We hebben hier
heel veel enthousiaste en positieve reacties op ontvangen. Zelf zijn we
er ook content mee. Mogelijk stonden er een paar namen op die een
korte uitleg nodig hebben:
Lianne Dijkhuis: doet de PABO in Ede en loopt momenteel haar stage in
groep 7 en zal dat het komende jaar in groep 5 gaan doen.
Femke Jouwsma: is onderwijsassistent in opleiding en volgt haar
opleiding op Menso Alting in Zwolle, zij zal haar stage in groep 6
lopen.
Marieke Kievit: is een bekende van school, moeder van Jurre en Tijn.
Zij is als invaljuf werkzaam bij Ukkie Pukkie en zal daar volgend jaar
haar opleiding tot onderwijsassistent combineren. Werken en leren.
Dit doet ze 2 ochtenden bij Ukkie Pukkie en 2 middagen bij ons op
school. We zijn blij met deze aanwinst en zien uit naar een verdere
samenwerking. Welkom in het team van Ukkie Pukkie en de GHS.

