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BABBELAAR
“Goede Herderschool, geeft uw kind de ruimte!”
Kalender:
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!!
26 juni:
Annemieke Vos (UP) jarig
27 juni:
Schoolreis groep 2, groep 1 vrij
Schoolreis groep 3-7
Groep 8: oefenen musical
TB-vergadering
28 juni:
Facultatieve praatmiddag
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

Volgende Nieuwsbrief
Het volgende schrijven verschijnt volgende week vrijdag 24 juni.
Open huis - 24 juni - leerlingen 14 uur vrij!
Volgende week vrijdag is de school toegankelijk voor iedereen die de
school nog niet gezien heeft van binnen. We verwachten veel mensen
uit de buurt, oud-leerlingen en oud-ouders. De huidige leerlingen zien
de school al dagelijks van binnen…..zij gaan na schooltijd gewoon naar
huis. Het open huis is van 15.00-18.00 uur.
Omdat we even de tijd nodig hebben om de school goed op te ruimen
en schoon te hebben voor 15.00 uur zijn de leerlingen bij uitzondering
vrijdag 24 juni om 14.00 uur vrij.
We rekenen op een mooie opkomst, ken je mensen die mogelijk
belangstelling hebben? Wijs ze dan op deze gelegenheid.
Schoolkamp
We kunnen terugkijken op een zeer geslaagd schoolkamp. Na een natte
start (heeft ook wel wat….nats…) hadden we een perfect zonnige dag
waarin we allerhande buitenactiviteiten hebben kunnen doen.
Vrijdag fietsten we weer naar school en kon iedereen moe maar
voldaan zijn/haar bedje weer in.
Leuk feit: Op weg naar het kamp was er een uitgelaten sfeer en was
het duidelijk te horen dat er een groep met 30 kinderen aan kwam
fietsen….op de terugweg heerste er een doodse stilte, de kinderen
waren duidelijk “op”:-) (dan hebben we ’t volgens mij goed gedaan!)
Komende weken nemen we echt afscheid van de kinderen.
Vrijdag 01 juli is de laatste dag dat groep 8 op school aanwezig is.
Schoolreisjes
Komende weken vinden de schoolreisjes plaats. Aanstaande maandag
gaan de kinderen uit groep 1 naar speel- en beleefboerderij 'De
Roosendaal' in Putten, de kinderen uit groep 2 zijn die dag vrij.
Een week later, maandag 27 juni gaat groep 2 naar de Julianatoren in
Apeldoorn, groep 1 heeft die dag vrij.
De kinderen uit groep 3 t/m 7 gaan op diezelfde dag naar
Avonturenpark Hellendoorn.
De kinderen uit groep 8 zijn die dag wel op school zij hebben dan alle
tijd en ruimte om de musical in de grote hal te oefenen, met licht,
geluid en decor!
De betaalverzoeken voor deze uitjes zijn via Parro verstuurd. Mocht
het om een of andere reden wat lastig liggen om de betaling in orde te
krijgen, schroom dan niet en spreek mij aan.
DB-vergadering
Aanstaande maandag vergader ik met het dagelijks bestuur, we
spreken dan o.a. de jaarplannen door die tijdens de studiedag ook aan
de orde zijn gekomen. Tevens blikken we terug op het (bijna) achter
ons liggende jaar.
MR-vergadering
Ook de MR vergadert a.s. maandag. Succes bij jullie overleg.
Rapport mee
Volgende week vrijdag krijgen de kinderen hun tweede rapport mee
naar huis. Op dinsdag 28 juni (na schooltijd) is er gelegenheid om met
de leerkracht in gesprek te gaan over dit rapport. Deze gesprekken
zijn facultatief maar we bieden wel de mogelijkheid. Je kunt je via
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Jarigen
Komende weken:
20 juni:
Brand van Willigen, groep 4
23 juni:
Levi Meerens, groep 7
24 juni:
Veerle de Bruin, groep 5
25 juni:
Dennis Lopers, groep 5

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:
Bijbeltekst:
Psalm 121: 5,6
“De Heere is uw bewaarder, de Heere
is uw schaduw aan uw rechterhand.
De zon zal u overdag niet steken, de
maan niet in de nacht.”
Groep 6-8:
Bijbeltekst:
Psalm 104:24
“Hoe talrijk zijn uw werken, Heer.
Alles hebt u met wijsheid gemaakt, vol
van uw schepselen is de aarde.”

Namens mijn collega’s wens ik
iedereen een heel mooi weekend toe.
Vriendelijke groet,
Jozias de Koeijer
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Parro bij de leerkracht aanmelden. Een uitnodiging hiervoor volgt een
dezer dagen.
Formatie nieuwe schooljaar
Het plaatje voor het nieuwe jaar ziet er weer heel mooi uit. De
collega’s zijn tevreden met hetgeen ze aan taken krijgen volgend
seizoen en er is meer dan genoeg ondersteuning om extra hulp te
bieden aan groepen en leerlingen die dat nodig hebben. Hoe die
ondersteuning er in detail uit ziet is voor nu niet relevant maar achter
de schermen zijn we dat volop aan ’t uitwerken.
De vele extra handen die we inzetten komen o.a. uit de gelden die
beschikbaar gesteld zijn vanuit het Nationaal Programma Onderwijs
(NP)), met elkaar hebben we daar keuzes in/voor gemaakt.
Hieronder de belangrijkste zaken op een rijtje, reeds enige tijd
geleden besproken in het team, vastgesteld in het dagelijks bestuur en
akkoord bevonden door de OMR. (dan hebben we dat hele formele
rijtje ook gehad….).
In de bijlage staat het gehele overzicht, nogmaals: details vullen we
komende tijd in en zullen ook gedurende het lopende jaar aangepast
worden. Voor nu is dit het uitgangspunt en…dat is TOP!
We werken ook dit jaar weer met 2 instroomgroepen, deze beginnen
met 15 en 14 leerlingen en zullen beiden volstromen tot ca. 21
kinderen. De leerling verdeling voor deze groepen zal vandaag aan
betreffende ouders/leerlingen worden verstuurd.
De overige leerling lijsten zullen in het nieuwe schooljaar worden
gedeeld, daar is niet veel “spannends” aan.
Wenmiddag
Op maandagmiddag 04 juli is er een doorschuif/wenmiddag.
De nieuwe leerlingen zijn tussen 12.50-13.00 uur welkom en we sluiten
om 14.45 uur weer af. De andere leerlingen schuiven gewoon door
naar hun nieuwe juf/meester. Voor beide partijen wel prettig om
alvast een kennismaking te hebben gedaan.
Schaaktoernooi
Vorige week hebben de groepen 4 t/m 7 deelgenomen aan het
schaaktoernooi. Onder leiding van collega Ada is afgelopen tijd driftig
geoefend om de regels onder de knie te krijgen. Dat heeft z’n
vruchten afgeworpen want er zijn veel partijen gewonnen.
Complimenten en volgend jaar willen we zeker weer mee doen!
Avond-1-daagse
Het was leuk dat de kinderen weer op pad konden met elkaar. Omdat
de organisatie van de avond4daagse er mee gestopt is heeft Interactie
sportbedrijf (de club die ook de gymlessen etc verzorgt in Ermelo)
deze taak op zich genomen. Ze willen hier wel een eigen draai
aangeven. Binnenkort zal geëvalueerd worden hoe het de diverse
deelnemende scholen is bevallen en op welke voet (letterlijk) men
volgend jaar voort zal gaan. Voor nu in elk geval leuk dat deze
avonden weer zijn georganiseerd.
Graag allemaal de ONGEWASSEN shirts maandag op school inleveren.
We maken gebruik van de wasservice van de firma Hopcon, waarvoor
onze hartelijke dank. Het is dan lastig als shirts pas na een week
ingeleverd worden, dus graag echt maandag mee geven naar school.
Vakantie bijbel club (VBC)
In de laatste week van de zomervakantie organiseert men in veel
plaatsen (ook in Ermelo) een bijbelweek.
Mocht je kind het leuk vinden om hieraan deel te nemen schrijf hem/
haar dan in. Mocht je zelf als vrijwilliger willen fungeren dan kan dat
ook. Voor meer details, zie de bijlage.
Schoolfotograaf
Aanstaande dinsdag (21 juni) is vanaf ongeveer 11 uur de
schoolfotograaf op school. Zij zal de groepsfoto’s verzorgen. Het is dus
wel handig dat de kinderen in elk geval tussen 11-13 uur op school
zijn. Individuele portretten worden volgend schooljaar weer gemaakt.

