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

Kalender:
20 december - 07 januari:
Kerstvakantie
28 december:
Eline jarig
31 december:
Rico jarig
02 januari:
Ada jarig
10 januari:
Start om 10 uur,
nieuwjaarsontbijt team
11 januari:
Alitha jarig
Info-avond instroomgroepen
Speelgoedmiddag groep 1-2
12 januari:
Hoofdluiscontrole
17 januari:
DB-vergadering
OR-vergadering
19-28 januari:
Toetsweek
25 januari en 01 februari:
Crea-middag groep 3-4
26 januari
Open dag
27 januari:
Culturele activiteit groep 5/6
28 januari:
Culturele activiteit groep 7/8
28 januari en 04 februari:
Cree-middag groep 5-8
01 februari:
Speelgoedmiddag groep 1-2

Schoolsluiting:
Helaas is dit de laatste schooldag van 2021. Ik heb hier in een eerder
bericht al het een en ander over geschreven. Het is niet anders!
Vandaag ronden we samen met de kinderen het jaar op feestelijke
wijze af. De kinderen kwamen schitterend gekleed de school
binnenlopen vanochtend. Ze genieten op het moment van schrijven
van een heerlijk kerstontbijt en vieren straks in de klas het kerstfeest.
In de groepen 3 t/m 8 worden straks kerststukjes gemaakt, kijken ze
een gezellige kerstfilm en zullen wat spelletjes gedaan worden.
Kortom: een mooie manier om met elkaar het jaar af te sluiten.
Mooi ook om op deze dag het geboortefeest van Jezus te vieren als
school. We zijn er blij om dat dit kan!
Noodopvang:
Gelukkig is het de meeste ouders gelukt om de opvang te regelen, voor
een paar gezinnen verzorgen we op de maandag en dinsdag
noodopvang in de school.
Na de vakantie:
Het is de bedoeling dat de kinderen na de vakantie weer naar school
komen. Echter…binnen de school bereiden we ons (plan B) komende
week ook al voor op een periode van thuisonderwijs.
We hopen uiteraard dat dit NIET aan de orde komt, maar we willen ons
niet laten verrassen!
Mocht in de tweede vakantie week duidelijk worden dat, vanwege
Corona, de school NIET open mag dan doen wij (en de andere scholen
in Ermelo het als volgt). Op maandag hebben we een lesvrije dag en
zetten we de punten op de i wat het thuiswerken betreft.
De kinderen kunnen die middag hun schoolwerk op school komen halen
en vanaf dinsdag zal dan het thuisonderwijs starten.
Op die dag is er ook GEEN noodopvang voor de kinderen, hier starten
we dan ook mee op de dinsdag.
We gaan er uitaard vanuit dat we op maandag 10 januari gewoon weer
starten maar mocht dit niet het geval zijn dan weten jullie in elk geval
hoe onze plannen zijn die eerste dag/week.
Als we wel naar school gaan op 10 januari starten de lessen om 10.00
uur. Met de collega’s heb ik dan eerst een nieuwjaarsontmoeting.
Parro app - AVG:
De nodige ouders hebben in de app hun privacy voorkeuren reeds
aangegeven, nog niet iedereen heeft dit gedaan. Ik zet deze optie
open tot maandag 17 januari en vanaf dan gaan we er vanuit dat de
instellingen zoals ze zijn tot de zomervakantie van kracht zijn.
Hoe gaat dat ook alweer? Ik kan verwijzen naar de Babbelaar van
vorige week maar zet ’t gemakshalve nog even hieronder:
Hoe kunnen jullie je voorkeur aangeven?
- Ga naar het groepenscherm;
- Tik op privacy voorkeuren;
- Geef per kind aan wat de voorkeuren zijn, via de stipjes op het
potloodje achter het kind.
Informatie-avond instroomgroepen:
Op dinsdagavond 11 januari is de informatie-avond voor de nieuwe
ouders uit de beide instroomgroepen. Mocht de avond niet fysiek
plaats kunnen vinden dan zal dit op een online-manier gaan gebeuren.
Meer details horen betreffende ouders t.z.t. van de
groepsleerkrachten.
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Jarigen
Komende week:
20 december:
Naomi Bosch, welkom
Sem van den Broek, groep 2
21 december:
Luciano van den Heuvel, groep 7
22 december:
Amy van den Brink, groep 5
Lucy van Panhuis, groep 3
23 december:
Wessel van Panhuis, welkom
Lauren van Bloemendaal, groep 8
Rosalynn van Dijk, groep 3
Zefanja van Knijff, groep 8
Timo Knol, groep 6
Rosanne de Vreugd, groep 4
24 december:
Elianne Hofman, welkom
25 december:
Nora Grift, welkom
Evan Vliek, groep 8
30 december:
Nathan Tomassen, welkom
03 januari:
Tijn Kievit, groep 3
04 januari:
Levi de Graaf, groep 7
06 januari:
Marc van Malestein, groep 8
08 januari:
Emily Moerdijk, groep 2
10 januari:
Niels van Panhuis, groep 6
11 januari:
Sander Lopers, groep 2
12 januari:
Jolé Jansen, welkom
Janieke van Winkoop, groep 6
14 januari:
Hugo van Nijhuis, groep 4

Psalm/lied/tekst
van de week
Groep 1-3: Januari/februari:
Prediker 9:9
“ Geniet op alle dagen van je leven,
die God je heeft gegeven.”
Groep 4+5:
Psalm 93: 1
Groep 6-8:
Psalm 36: 2
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Vergadering AB en MR:
Afgelopen maandag hebben het bestuur en de MR met elkaar
vergaderd, deze online bijeenkomst hebben we een aantal zaken met
elkaar uitgewisseld. Het belangrijkste bespreekpunt was de
meerjarenbegroting van 2022-2026.
De cijfers zien er allemaal zeer rooskleurig uit en we zijn blij dat we
onze plannen die we hebben op een goede manier kunnen blijven
uitvoeren. Er is geld genoeg voor materieel en personeel! Alles komt
ten goede aan de kinderen. Wat wil een mens nog meer?
Fietsverlichting:
In deze donkere dagen voor/rond de kerst valt het regelmatig op hoe
goed en hoe slecht sommige fietsen verlicht zijn. Bij sommige ouders
en leerlingen lijken het wel kerstbomen op wielen, zoveel licht….en
bij sommigen is het een geluk dat ze zonder ongelukken op school
komen….omdat verlichting het gewoon NIET doet!
Het is mijn verantwoordelijk niet, laat dat duidelijk zijn, maar het is
toch niet slim om op een slecht/niet verlichte fiets te rijden, lijkt mij!
Kortom: check het nog even goed allemaal en denk aan de veiligheid
van je eigen zoon/dochter! Niet onbelangrijk toch?
Jarige collega’s:
In en na de vakantie verjaren de nodige collega’s.
Eline op 28 december, Rico op oudejaarsdag. Collega Ada viert feest op
02 januari en op 11 januari is Alitha weer een jaartje ouder.
Kortom: feest genoeg! Allemaal alvast van harte gefeliciteerd en een
heel mooi nieuw levensjaar gewenst.
Hoofdluiscontrole:
In principe hebben we op de woensdag na de kerstvakantie weer een
luizencontrole. Willen jullie daar t.z.t rekening mee houden?
En, mochten er tussentijds toch ongenode gasten in de kapsel
aanwezig zijn, laat me dat dan even weten.
Afscheid:
Vandaag nemen we, vanwege een verhuizing, afscheid van Lieke
Schotpoort, zij gaat na de vakantie naar Het Baken in Harderwijk.
Lieke heeft maar een half jaartje op school gezeten en zal hopelijk
daar haar draai snel vinden. Veel plezier!
Ook Ruben Noteboom gaat onze school verlaten hij zal na de vakantie
zijn schoolcarrière voorzetten op De Springplank in Harderwijk.
Ik wens deze stoere en leuke gast heel veel succes toe op zijn nieuwe
school. Het ga je goed, kerel!
Bedankt:
Via deze weg wil ik, mede namens mijn collega’s, iedereen ontzettend
bedanken voor de inzet, het vertrouwen en de medewerking in 2021.
Het was een bijzonder jaar, maar ook een heel mooi jaar. Met elkaar
hebben we mooie dingen gedaan en we weten ons ook hierin gezegend
door onze God. We gaan er met elkaar hopelijk een mooi 2022 van
maken.

